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PvdA-kamerlid John Kerstens werpt zich op als de ambassadeur van de wijkzuster

"Dit model moet uitgerold worden naar
heel Nederland"
De wijkzuster en het Samen Leren in de Wijk hebben enkele nieuwe aanhangers. Drie PvdA-politici uit NoordBrabant toonden zich dit voorjaar diep onder de indruk van de vooruitstrevende projecten van de Kruisvereniging Noord-Brabant. Kamerlid John Kerstens wierp zich zelfs op als ambassadeur van de wijkzuster in Den
Haag.

John Kerstens, Martijn de Kort en Erik van Merriënboer (v.l.n.r.) bekijken samen met de wijkzusters een promofilmpje van het wijkzusterproject.

Kerstens was samen met het Brabants statenlid Martijn
de Kort en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer op 11 maart in woonzorgcentrum Fendertshof
in Fijnaart om bijgepraat te worden over de wijkzuster
en het Samen Leren in de Wijk. Na afloop staken zij
hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Ik was
vooral naar Fijnaart afgereisd om te luisteren en om te
leren”, aldus Kerstens. “Er is heel veel aan de hand in
de zorg en in de wijkverpleging. Ik had gehoord dat ik
hier een goed voorbeeld kon zien en dat bleek ook zo.
Ik kom hier enthousiast vandaan.”

landelijk uitrollen. “Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei in een kranteninterview dat hij ook vindt dat de marktwerking in de zorg
is doorgeschoten. Na dat artikel heb ik hem meteen in
een debat uitgedaagd om samen met mij tot een aantal plannen te komen om bijvoorbeeld de wijkverpleging
beter voor de cliënten en werknemers vorm te geven.
Wat ik in Fijnaart heb gezien, ga ik de minister voor zijn
neus houden. Nu is de tijd rijp om dit West-Brabantse
model naar de rest van Nederland te brengen.”

Huidige ontwikkelingen

Dat geldt niet alleen voor de wijkzuster, maar ook voor
Samen Leren in de Wijk. “De zorg heeft een ontzettend
groot probleem. In de zorg zijn in een paar jaar tijd
125.000 extra mensen nodig. Hier wordt lesgegeven
op een manier die aansluit bij wat studenten in de zorg
willen. Dus ook dat neem ik graag mee terug naar Den
Haag”, belooft Kerstens. “Allereerst ga ik het bespreken
met collega’s van andere partijen. We moeten hierin
samen optreden. Zie mij maar als de ambassadeur
van de wijkzuster in Den Haag. Daarna gaan we de
minister kietelen met dit goede voorbeeld om een eind
te maken aan de doorgeslagen marktwerking in de zorg.
We moeten de zorg weer dichtbij de mensen brengen,
zoals de mensen dat graag willen hebben.”

Het kamerlid ziet met lede ogen de huidige ontwikkelingen in de zorg aan. “Mensen moeten zorg dichtbij
kunnen krijgen als dat nodig is. Dat uitgangspunt komt
echter steeds meer onder druk te staan. Dat is eigenlijk
gek, want economisch gaat het heel erg goed. Ik vind
het model zoals dat hier wordt gebruikt - met de wijkzuster die als spin in het web samen met de huisarts en
andere partners zorg dichtbij brengt - een voorbeeld dat
je in heel Nederland zou moeten volgen.”

Landelijk uitrollen

Kerstens wil het wijkzusterproject dan ook graag
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Ambassadeur

Eerste diploma's 'Samen Leren in de Wijk' uitgereikt

Ruim 235 collega's in opleiding
Maandagavond 15 april was het feest in woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. De eerste vijf
geslaagden van de opleiding ‘Samen Leren in de Wijk’ ontvingen hun diploma. Cees Peters, Regine Dillisse,
Patty Heijnen, Carina Verdaasdonk en Bep Winkels werden hiermee gefeliciteerd door de nieuwe mascotte
van de wijkzuster en door wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk.
De nieuwe manier van opleiden is een jaar geleden in Zevenbergen en Fijnaart geïntroduceerd. In oktober vorig jaar is
het gebied uitgebreid met Breda, Terheijden, Roosendaal en Bergen op Zoom. Studenten zorg en welzijn krijgen naast
hun praktijklessen ook de theorie op de werkvloer, dus in een woonzorgcentrum en in de wijk. De praktijk is hierbij het
vertrekpunt voor het leren en het ontwikkelen. Omdat de studenten niet langer naar een schoolgebouw gaan, worden
ze ‘collega’s in opleiding’ genoemd.

De eerste vijf geslaagden werden door Liesje in het zonnetje gezet.

Collega’s
De collega’s in opleiding gaan meteen aan de slag binnen

een van de zeven zorglocaties van TWB, DAT en Surplus.
In samenwerking met opleidingsinstituut STOC leren zij het
vak in de praktijk en ontvangen zij aan het eind van hun

opleiding een erkend diploma. Inmiddels zijn al meer dan
235 collega’s in opleiding gestart.

Werkplaatsen
De lessen worden gevolgd op zogenaamde werkplaatsen en verzorgd door coaches, experts, specialisten en

docenten. Ook zorgcollega’s organiseren werkplaatsen

over onderwerpen uit de praktijk. Zelfs vrijwilligers en
bewoners hebben hun inbreng. Zo leert iedereen van
elkaar.

Liesje, mascotte van de Kruisvereniging Noord-Brabant.
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Bep is een van de eerste collega´s in opleiding met een diploma

"Deze manier van leren motiveert"
Als een van de eerste vijf collega’s in opleiding ontving Bep maandag 15 april haar diploma zorg en welzijn.
Ze is zeer enthousiast over de nieuwe manier van opleiden: ‘Samen Leren in de Wijk’.
Jarenlang bekleedde Bep een ondersteunende
functie in de zorg. Ze wilde echter weer terug naar
het bed. “In de tussentijd waren vaardigheden en
eisen veranderd. Om bij te kunnen blijven vond ik
dat ik deze opleiding moest doen. Daarom ben ik
eraan begonnen”, legt ze uit.

Verrijkend

Bep ontvangt haar welverdiende speldje.

Dat zowel de praktijk- als de theorielessen op de
werkvloer werden gegeven, vond Bep fantastisch.
“Als je op je werkplek beschikt over professionele
begeleiders – en die heb ik gelukkig gehad – dan
is het leren aan het bed enorm verrijkend. Hetgeen je leert zie je meteen terug in de praktijk. De
theorie en de praktijk sluiten naadloos op elkaar
aan en dat is mooi. Het vormt zodoende één geheel. Deze vorm van leren heeft wat mij betreft de
toekomst. Zet mij niet meer in een schoolbankje.
Dit is veel mooier. Van de acht uur dat je in een
schoolbank zit, zit je zes uur te suffen. Als je op
deze manier leert, ben je altijd alert en altijd bezig
met dat onderdeel dat jou interesseert en ook
motiveert. Dat werkt heel positief. Kortom, het is
een heel mooi en waardevol initiatief van Kruisvereniging Noord-Brabant en de samenwerkende
partners.”

De redactie van het KruisVenster
vraagt uw mening
Het KruisVenster is ook een blad voor de leden van de
kruisvereniging. Daarom zou het zo leuk zijn als ook
de leden een bijdrage leveren. Dat kan bijvoorbeeld
door te reageren op de artikelen of activiteiten van de
kruisvereniging door een lezersbrief. Maar ook hoort de
redactie graag over welk (zorg)onderwerp u meer wilt
weten. Tips zijn eveneens altijd van harte welkom.
Het KruisVenster is een magazine voor en door leden.
De leden van de redactie vergaderen voor elk nieuw
nummer van het KruisVenster over de onderwerpen die
aan bod komen. Uiteraard zijn er de vaste rubrieken,
zoals Uit de Praktijk, de wijkzuster, het servicepakket
en de woordzoeker. Daarnaast biedt het KruisVenster
interessante, afwisselende artikelen over het reilen en
zeilen binnen De Kruisvereniging Noord-Brabant en
haar afdelingen.
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Doet u mee? Want uw mening telt!
U kunt ons schrijven of een e-mail sturen.
Kruisvereniging Noord-Brabant
t.a.v. Redactie Kruisvenster
Antwoordnummer 115
4700 VB ROOSENDAAL
redactie@dekruisvereniging.nl

Britt Oosterwaal, wijkzuster Bergen op Zoom:
Bergse Plaat en Zeekant

UIT DE PRAKTIJK
Als wijkzuster heb ik regelmatig overleg met externe
partners. Tijdens zo’n overleg vertelde woningcorporatie Stadlander dat vanuit een van hun appartementencomplexen geluidsoverlast werd veroorzaakt. Het
betrof een oudere dame die met name ’s nachts actief
was. Ze sloeg met deuren, riep in het trappenhuis om
hulp etc. De omwonenden waren eerst zeer behulpzaam. Maar mevrouw bleef het gedrag vertonen, wat
irritaties en boosheid veroorzaakte. Stadlander kreeg
meldingen binnen. Omwonenden vonden dat mevrouw
uit huis gezet moest worden en uitten soms zelfs bedreigingen tegen haar.
Als wijkzuster ben ik bij mevrouw langs gegaan. Eerst
was ze zeer achterdochtig en wilde me liever niet binnenlaten. Uiteindelijk wist ik toch binnen te komen.
Haar appartement was rommelig en mevrouw oogde
onverzorgd. Haar medicijnen lagen verspreid door het
hele appartement. Het viel me gelijk op dat mevrouw

me om de vijf minuten vroeg wat voor dag het was en
hoe laat het was. Ze vertelde me ook dat ze net uit bed
was gekomen, terwijl het drie uur in de middag was.
Bij mij gingen alle alarmbellen rinkelen. Ik heb contact opgenomen met haar huisarts, de casemanager
dementie ingeschakeld en contact opgenomen met
haar enige kennis die in het noorden van het land
woont. Verder heeft mevrouw geen contacten en ook
geen kinderen.
Mevrouw bleek grote cognitieve problemen te hebben.
Deze werden verergerd door verkeerd medicijngebruik
en het omdraaien van het dag- en nachtritme. De thuiszorg is ter overbrugging ingeschakeld om het ritme
weer proberen te herstellen. Mevrouw viel echter vaak
en bleef geluidsoverlast veroorzaken. Uiteindelijk is zij
in een verpleeghuis opgenomen, waar zij nu een dagelijkse structuur aangeboden krijgt.
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Promotiefilmpje 'Samen Leren in de Wijk'

De initiatieven van de Kruisvereniging om in 2010 de wijkzuster terug te laten keren en de nieuwe vorm van
onderwijs ‘Samen Leren in de Wijk’ zijn niet onopgemerkt gebleven. De redactie van het KruisVenster was
aanwezig bij de opnamen van het promotiefilmpje over beide initiatieven’.

Henk van Tilborg geeft tijdens de werkplaatsbijeenkomst een les medisch rekenen.

In de vorige uitgave van het KruisVenster heeft u al
kunnen lezen over het werkbezoek dat gedeputeerde
Henri Swinkels bracht aan de kruisvereniging. Tijdens
dat bezoek werd aandacht besteed aan Stèrk.Brabant.
Met dit project ondersteunt de provincie Noord-Brabant
diverse initiatieven. De provincie bood de kruisvereniging aan een vlog (een soort videodagboek) te maken
over het project Samen Leren in de Wijk. Dit project is
ontwikkeld door de kruisvereniging samen met zorgorganisaties en biedt zorgstudenten aan om te leren in
de praktijk.

Veel nieuwe medewerkers gezocht

In buurtcentrum De Linde in Etten-Leur verzamelde de
cameraploeg zich om het filmpje te maken. Zij interviewde o.a. Joke Voermans, coördinator van Samen
Leren in de Wijk, en enkele collega in opleiding (CIO’s).
Joke legt daarbij uit dat de vergrijzing toeneemt en er
steeds meer mensen nodig zijn die in de zorg willen
werken. “Het gewone onderwijssysteem voldoet niet
meer aan de wensen van deze tijd. De Kruisvereniging Noord-Brabant heeft de grondbeginselen van het
wijkzusterschap vertaald naar een vorm van kennisdeling/onderwijs. Hierbij staat de leefwereld van iedere
betrokkene centraal en dat is het uitgangspunt van
leren.” De collega’s in opleiding deelden hun ervaringen
en vertelden waarom deze nieuwe vorm van opleiden
zo aanslaat. Zij hebben zelf de regie in het leerproces.
“We kunnen wat we leren in de werkplaatsen direct
toepassen in de praktijk.”

Nieuwe vorm van leren vanuit de behoefte en uit de echte
wereld

Tijdens de opnames door Mark Kwikkers (Kwikkers
6
8

Design) was er een werkplaatsbijeenkomst aan de
gang in De Linde. Hier gaf Henk van Tilborg les in
medisch rekenen, iets wat bijvoorbeeld nodig is bij het
berekenen van medicatietoediening. Ellis van Boxtel,
van oorsprong wijkzuster en verkenner bij Stèrk.Brabant, is enthousiast over de nieuwe leervorm. “Ik vind
dat deze leervorm in heel Nederland verder uitgerold
moet worden. En dat meer organisaties deze vorm van
onderwijs en werken in gaan voeren. Met het promotiefilmpje hopen we dat te bereiken. En persoonlijk hoop
ik dat mensen geïnspireerd worden om op deze manier
een opleiding en baan in de zorg te zoeken!”
Kent u ook iemand die graag iets anders in zijn/
haar leven wil doen, of heeft u een zoon/dochter
of kleinkinderen die geen studiebollen zijn maar
willen leren door te doen? Laat ze het promotiefilmpje ‘Samen leren in de Wijk’ zien op de
Facebookpagina van De Regionale Kruisvereniging of
op de website www.sterkBrabant.nl.
In de video ziet u ook wijkzuster Renata van Es. Haar
collega, wijkzuster Nenne Veldhuizen, werd eerder al
meegenomen op het Ithaca werkbezoek in Frankrijk
(lees hierover meer op pagina 12). Ook hiervan is een
vlog gemaakt.

Present in Vriendschap Fijnaart helpt
tegen eenzaamheid
Vrijwilligers die iets voor een ander willen betekenen verbinden met mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dat is het voornaamste doel van Present in Vriendschap Fijnaart. Het burgerinitiatief is het
afgelopen jaar ontwikkeld en sinds enkele maanden actief.
Het idee ontstond uit een vraag van toenmalig
wijkzuster Els Meeuwisse. “Zij kwam bij mensen
thuis waarvan zij vermoedde dat ze eenzaam
waren. Ze had echter geen mogelijkheden om
deze mensen te helpen”, vertelt secretaris Anja
Verhaart van Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen. Els kaartte het idee bij anderen aan en al
snel ontstond een werkgroep met Anja en Nico
Rijven van woonzorgcentrum Fendertshof. Na
het afscheid van Els, nam wijkzuster Ena van
den Berge ook dit stokje over en werd de werkgroep uitgebreid met Judith van Ettinger, Hellen
Boersma en Cor Nieuwkerk.

Present in Vriendschap

In de zoektocht naar een manier om eenzamen
te helpen stuitte de werkgroep op Present in
Vriendschap in Etten-Leur. In overleg werd besloten een dergelijke opzet in Fijnaart te realiseren.
De aanpak is eenvoudig. Vrijwilligers staan klaar
voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact of een luisterend oor. Elke vrijwilliger krijgt eerst een intakegesprek en levert een
Verklaring Omtrent Gedrag in. Mensen die behoefte hebben aan contact krijgen eveneens een
gesprek, waarna gezocht wordt naar een match
met een vrijwilliger.

Lokale opzet

Uniek is de lokale opzet. “Wij zijn er voor de
mensen in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen
en Zwingelspaan. Hier zijn genoeg eenzame
mensen die behoefte hebben aan een maatje”,
stelt Judith. “Dat zijn niet alleen ouderen hoor. Je
hebt ook jonge alleenstaanden die behoefte hebben aan een wandeling, een praatje of een uitje”,
vult Hellen aan. Beiden erkennen dat het lastig
is om eenzamen te bereiken. “Mensen die eenzaam zijn komen daar in de regel niet zelf mee
naar buiten. Daarom doen we een beroep op
de wijkzuster om te bemiddelen. Maar ook kinderen, familieleden, buren en anderen kunnen
hen aansporen om zich op te geven. De mensen
moeten het namelijk wel zelf willen”, aldus Judith.

Aanmelden kan via de website
www.presentinvriendschapfijnaart.nl
foto: Op de achterste rij: Nico Rijven en Hellen Boersm.
Op de middelste rij: Ena van den Berge, Anja Verhaart en
Cor Nieuwkerk. Vooraan: Judith van Ettinger.
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SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.
Gemeente Roosendaal
Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op
maat
door
vakbekwame
audiciens, 10 % korting op batterijen,
zwemstukjes en gehoorbescherming,
er geen voorrijkosten.
Beter Horen, Nispensestraat 17,
4701 CR Roosendaal,
T: 0165-396379
Ledenvoordeel: bij aankoop van 3
pakjes hoortoestelbatterijen 2 pakjes
gratis. 10% korting op gehoorbescherming.
All Ears Hoorzorg,Mill Hillplein 11,
Roosendaal, T: 0165 - 567900
Ledenvoordeel: 10% korting bij
aanschaf van een Sennheiser. 10%
korting bij aanschaf van een telefoon
voor slechthorenden, keuze uit heel
het assortiment. Schoonenberg
Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46,
Roosendaal, T: 0165 - 521503.
Fiets Service
Ledenvoordeel: 12,5% korting op
een nieuwe fiets, fietsonderdelen en
accessoires, n.v.t. op fietsplan of in
combinatie met inruil. Reclamatie
achteraf niet mogelijk. Schrauwen
Fietsen Gastelseweg 12,
Roosendaal, T: 0165 - 535085.
2e Handsboeken Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 2e
handsboeken.
Boekenwurm, Molenstraat 91,
Roosendaal.
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 10% korting.
Jullienne Logghe, T: 06-21648282.
Conny Luijks, T: 06-10507491.
Rivièra hairstyles, T: 06-27832071.
Kleding & Foundation Service
Ledenvoordeel: 10% korting op
damesmode en foundation.
Beauty Mode, Kalsdonksestraat
176, Roosendaal, T: 0165 - 537888.
Mindfulness training Service
Ledenvoordeel: 10% korting op een
Mindfulness training.
Marianne Knops, T: 0165 - 554763.
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Gemeente Steenbergen
Orthopedie Service
Ledenvoordeel: Leden krijgen €
15,- korting op comfort schoenen &
€ 10,- korting op inlegvoorzieningen.
Wellness Comfort Shoes by Van
der Linden, Jan
Vermeerlaan 253a, Roosendaal,
T: 0165 - 541537.

Gemeente Roosendaal
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
Medisch pedicure Voetverzorging
Eva,
T: 06-82975365, 0032 (0)366 42 571
(A) Angelique Reijnders, T: 0165 569812.
(A) Medisch Pedicure Margot van
Paasschen, T: 0165 - 559963.
’t Voetenhuys, T: 06-10968969,
0165 - 330733.
Elly Brans, T: 0165 - 599947,
0622371374.
Medisch Pedicure Ryanne,
T: 0165 - 553457, 06-21876053.
Voetpraktijk Brigitte Heeren,
T: 06-57261848,
Pedicure Praktijk Roosendaal,
T: 0165-328367.
MAVOLA totale voetverzorging,
Medische pedicure T: 0165-548364.

Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: geen
inschrijfkosten. Fitcentrum
Dinteloord, Van Heemskerckstraat
13, Dinteloord, T: 06-23828113.
Matras, Tapijt, Banken & Stoelen
Schoonmaak service
Ledenvoordeel: gereduceerde
tarieven voor het schoonmaken van
uw matras, tapijt, banken & stoelen,
aan huis. MATRASSCHOON,
T: 06-22914343.
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 10% korting.
Marjo, T: 06-13749671.
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
(A) Medisch Pedicure Christa
Jansen, T: 06-21832374.
Scootmobielen & Auto- aanpassingen Service:
Ledenvoordeel: 15% korting op
aanschaf van een scootmobiel. &
12,5% korting op autoaanpassingen,
indien technisch mogelijk. Auto
Helmons, Karel Doormanstraat 6,
Dinteloord,T: 0167 - 524510.

Sportmassage Service (ook voor
niet-sporters):
Ledenvoordeel: 50% korting op de
zesde behandeling. Bel voor een afspraak. MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Conny van der Ree,
T: 06-20987351.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
E.M.J. van Hasselt, komt aan huis,
T: 0165 - 822316.

Gemeente Etten Leur

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Lia van Gastel, praktijk in Putte,
liavangastel@telenet.be, T: (0032)
36085201, mob. (0031) 655751920.
MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

Audicien Service
Ledenvoordeel: 10% korting bij
aanschaf van een
Sennheiser. 10% korting bij aanschaf
van een telefoon voor slechthorenden, keuze uit heel het assortiment.
Schoonenberg Hoorcomfort,
Bisschopmolenstraat 8, Etten Leur,
T: 076 - 5010739.

SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.
Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame
audiciens, 10 % korting op batterijen, zwemstukjes en gehoorbescherming, er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
Beter Horen, Arnoldus Asselbergsstraat 7, 4611 CL Bergen op
Zoom, T: 0164-210440

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Klaassen mondzorg totaal,
Stationplein 11, Bergen op Zoom,
T: 0164 - 246472.

Ledenvoordeel: bij aankoop van 3
pakjes hoortoestelbatterijen 2 pakjes
gratis. 10% korting op gehoorbescherming. All Ears Hoorzorg, Antwerpsestraat 149, Bergen op Zoom,
T: 0164 - 245264.
Ledenvoordeel: 10% korting bij
aanschaf van een Sennheiser. 10%
korting bij aanschaf van een telefoon
voor slechthorenden, keuze uit heel
het assortiment.
Schoonenberg Hoorcomfort, St.
Josephstraat 6, Bergen op Zoom,
T: 0164 - 245030.
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 10% korting.
Marjo, T: 06-13749671.
Marian Lakeman, T: 06-20078256.
Debbie’s Pedicure, T: 06-21979073.
De salon pedicure, T: 06-30154489.
Orthopedie Service
Ledenvoordeel: 10% korting op
comfortschoenen bedoeld voor inleg
steunzolen. Taalman Schoenservice, Wassenaarstraat 19, Bergen
op Zoom, T: 0164 - 234206.
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
H. Siderius, T: 0164 - 266133,
06-10557779.
Podologie service (fysiotherapeutisch benaderd):
Ledenvoordeel: 25% korting op
loopopname d.m.v. film met inclusief
beoordeling en advies bij problemen
tijdens ADL en sport.
’t Patronaat, Slotweg 10, Lepelstraat, T: 0164 - 630763.

Therapeutische & elastische kousen Service:
Ledenvoordeel: Bij aanschaf van
accessoires , zoals handschoenen,
huidcrème en aantrekhulpen, krijgt
u 15% ledenkorting. Marga Aarts,
Dorpsstraat 66, Halsteren,
T: 0164 - 686496. Ambulant.
Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Ria Hermans, T: 0164 - 235707.

Gemeente Halderberge
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 10% korting.
Verena Veeke, T: 06-46723579
Opticien Service
Ledenvoordeel: leden krijgen 10%
korting op alle aangeschafte brillen
& lenzen. Mol Brillen, Markt 58 in
Oudenbosch, T: 0165 - 312602.
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
Joyce Lazeroms, T: 0165 - 316946,
06 -22659514.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
Voetylicious Pedicuresalon
Wendy, T: 06-55178026.

Gemeente Moerdijk
Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: 10% korting op een
los kaartje voor het zwembad.
Optisport, De Niervaert Klundert, Het

Buitendiep Willemstad, De Bosselaar
Zevenbergen. T: 0168 - 404848.

Life-coach / Vitaliteitcoach Service
Ledenvoordeel: 15% korting op
coachegesprek
Egomotion, Kraaiendijk 25,
Heijningen, T: 06-40178605.
Opticien Service
Ledenvoordeel: 10% korting op
montuur bij aankoop van bril met
krasvaste super ontspiegelde
glazen. Van der Ham brillen, Noord
Haven 64 te Zevenbergen, T: 0168
- 329861.
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
Rian van Laarhoven, T: 0168 463202.
Trudi Kannekens, T: 06-28416400.
(A) Medisch Pedicure Hennie
Visser Voetverzorging, Diabetische
& Reumatische aantekening.
T: 06-21414579.
Jolanda Santbergen,
T: 0168 - 850666.

Gemeente Woensdrecht
Gemeente Rucphen
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 10% korting.
Verena Veeke, T: 06-46723579.
Rivièra hairstyles, T: 06-27832071.
Opticien Service
Ledenvoordeel: 10% korting op een
complete bril (montuur + glazen).
Optiek van Meer, Poppestraat 2a in
St. Willebrord, T: 0165 - 383335.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
Lid van Provoet. (A= ambulant)
(A)Marlies Jansen,
T: (0164)613034.
Medische pedicure praktijk
Voeture, T: 0164-653173.
Voetverzorging Debby Foorthuis,
diabetische en reumatische voet,
T: 06-51556447.
(A) Voeten & Meer, T: 06-25074999.
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Gemeente Tilburg

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame audiciens,
10 % korting op batterijen, zwemstukjesen gehoorbescherming, geen
voorrijkostengebracht. Beter Horen,
Westermarkt 102 inTilburg, T: 013
590 0495, Hilvarenbeekseweg 60 in
Tilburg, T: 013 581 2886, Dr. Deelenlaan 15a in Tilburg, T: 013 460 0780,
Burg. Verwielstraat 8 in Oisterwijk,
Arendshof 207 in Oosterhout.
Maaltijden Service
Ledenvoordeel: 5% korting Puur
Culinair, gerechten en maaltijden,
sous-vide (luchtdicht gegaard in
water) bereid. T: 013-4645446
Orthopedie Service
Ledenvoordeel: 10% korting.
DIRVEN schoenen, Schouwburgring 51,
Tilburg. T: 013 - 3034184.
Personenalarmering Service:
Ledenvoordeel: €2,50 korting op
de maandkosten. Leden betalen
€15,00 per maand. Plaatsingskosten

éénmalig € 35,00 en de administratiekosten zijn éénmalig € 16,00.
M-alert, T: 0413 - 273 155
Runningtherapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op de
cursus,www.runningtherapietilburg.n

Gemeente Breda

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame audiciens, 10 % korting op batterijen,
zwemstukjes en gehoorbescherming, geen voorrijkosten. Beter
Horen, Valkeniersplein 3 & Halstraat
7 in Breda.
Pretparken service:
Ledenvoordeel: € 6,-- entree voor u
en iedereen die u meeneemt. Vraag
de bon aan via de Kruisvereniging,
0165-555915. Reptielenhuis De
Aarde, Breda.
Senioren Mondzorg Service
Ledenvoordeel: Bij nieuwe
inschrijving gratis elektrisch tandenborstel. Tridenzo Mondzorg, Vijfhagen 43, Breda, T: 076-5324960.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Levident Zundert, Molenstraat 132,
zundert, T: 076 - 5990506.
Tamoil Service:
Met de Tamoilkaart via de Kruisvereniging
krijgt u 10 cent korting per liter (als

bij de pomp al korting wordt gegeven dan
krijgt u altijd de hoogste korting): aan-

vragen via de Kruisvereniging, 0165555915 of info@dekruisvereniging.nl o.v.v. 'Tamoil Aanvragen' en
uw lidnummer.
Collectiviteitskorting bij VGZ:
7% korting op de basis verzekering, 10% korting op de aanvullende
verzekeringen & 10% korting op de
tandartsverzekeringen.
Collectiviteitsnummer: 3775
aanmelden: www.vgz.nl/rkvbrabant
Collectiviteitskorting bij CZ:
5% korting op de basis. verzekering.
Collectiviteitsnummer: 2376121
Voor de korting belt u naar uw
zorgverzekeraar.

Lieve Maas, wijkzuster Breda,
Haagse Beemden

Een cliënt waar ik nog vaak aan moet denken is een jonge
vrouw die ik thuis heb verzorgd. Zij was altijd een echte
levensgenieter met veel liefde om haar heen. Nadat zij
lichamelijk klachten kreeg, bleek er sprake te zijn van
kanker. Ze was inmiddels twee jaar ziek en nog altijd niet
bekend bij een zorginstantie. Ze wilde namelijk alles zo
lang mogelijk zelf doen, begrijpelijk. Op een gegeven moment ging ze echter zodanig achteruit dat de familie zich
grote zorgen om haar maakte. De familie belde mij uiteindelijk, omdat zij zelf niet meer wisten hoe zij haar konden
helpen. Na enkele huisbezoeken ging ik dagelijks bij haar
langs om haar te verzorgen.
Tijdens de verzorging hadden we het over leuke dingen,
maar ook over de dood en over de wensen die zij daarbij
had. De vrouw en haar familie gingen met dit onderwerp
om door humor te gebruiken. Zo hadden zij en haar man
onderling een eigen grapje. Wanneer mevrouw met mij
meeging, zei haar man vaak ‘geniet’. Daar moest zij om
lachen. Ik vroeg er verder niet naar, maar op een dag vertelde haar man mij waar de grap om ging.
Na een prachtig leven te hebben gehad, kregen zij ineens
het slechte nieuws. Elke arts en hulpverlener zei altijd
dat ze moesten genieten van de tijd die ze nog hadden.
Het is alleen niet zo gemakkelijk om te genieten en leuke
dingen te doen als je eenmaal ziek bent. Daarom moet je
genieten voordat er iets gebeurt. Dat hadden ze gelukkig
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altijd gedaan. Uiteindelijk ging mevrouw in korte tijd heel
erg achteruit en werd ik gevraagd te assisteren bij haar
euthanasie. Ik heb het er nog weleens moeilijk mee, maar
dan probeer ik altijd te denken aan wat ze tegen elkaar
zeiden: geniet!

EXCLUSIEF BIJ DE KRUISVERENIGING
GRATIS LOOPHULPMIDDELEN LENEN

De gratis uitleen van loophulpmiddelen loopt via een aantal uitleenpunten, zie adressen hieronder. Als extra service
brengt de Rolstoelcentrale de loophulpmiddelen desgewenst thuis en haalt ze ook weer op, tegen een kleine kilometervergoeding. Neem uw geldig lidmaatschapskaartje mee, ook als u artikelen wilt lenen!
Uitleenpunten: hier kunt u alleen terecht voor gratis loophulpmiddelen (krukken, looprekken en rollators) . Deze
kunt u 4 maanden kosteloos gebruiken. De uitleen loopt via de Rolstoelcentrale, 0165-329707.
Rolstoelcentrale, Parklaan 79 - Roosendaal, 0165-329707, ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur
Elisabeth Vuchterhage - Antwerpenstraat 93, Breda, 076-5729333, ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
Antonius Abt - Hoofdstraat 2, Terheijden, 076-5932910, ma t/m vr 16.30 - 18.30 uur
Fendertshof - Kerkring 21, Fijnaart, 0168-331500, ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Woonzorgcentrum de Zeven Schakels - Kasteelweg 5, Zevenbergen, 0168-323350, ma t/m vr 10.00 - 12.00 uur
St. Elisabeth - Wouwseweg 21, Roosendaal, 0165-592400, ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
TWB Thuiszorg met Aandacht - Lindenburg 12, Roosendaal, 088-5602466, ma, di, do, vr 10.00 - 16.00 uur
TWB Thuiszorg met Aandacht - Kloosterstraat 11, Wouw, 088-5602467, ma t/m do 10.00 - 16.00 uur
TWB Thuiszorg met Aandacht - Kapelaan Molstraat 48, Halsteren, 088-5602465, ma, di, wo, vrij 10.00 - 16.00 u
Uitleenpunt Tilburg - alleen telefonisch 06-24428642
Uitleenpunt Oudenbosch - Rika Broos-Dictus, Vlierstraat 3, Oudenbosch, 0165-314259, ma 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.30 - 15.30 uur en vrijdag 18.30 - 19.30 uur.
Scootmobielshop.nu (Autobedrijf Helmons), Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, 0167-524035, ma t/m vrij
08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
(alleen voor leden woonachtig in Hoeven en Bosschenhoofd)

Uitleenpunt Hoeven, Bosschenhoofd - De Halderberg 54, Hoeven, 0165-851011, ma, wo, vrij 10.00 - 11.00 uur,
dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur & donderdagavond 18.30 - 19.30 uur

Zorgwinkels: hier krijgt u 15% korting op de producten in de winkel, ook kunt u hier terecht voor GRATIS loophulpmiddelen:
Timmers Medicare, Kade 51, 0165-560609, di t/m vrij 9.00 – 17.00 & za 10.00 – 16.00 uur (maandag gesloten)
Medipoint TWB Roosendaal, Belder 2-4, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 uur
Medipoint TWB Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 9a, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 uur
Medipoint Etten Leur, Kerkwerve 50, 088-1020100, ma t/m vr 09.00-17.30 uur
thuiszorgwinkel Mediplus, Ettensebaan 27, Breda, 076-7115100, ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur & za. 10.00 - 16.00 uur
Stelcomfort Zevenbergen, Campagneweg 1, 0168-331300, ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur
4AllAges Halsteren, Dorpsstraat 66, 0164-682005, maandag gesloten, di t/m vr 09.30 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur,
za 09.30 - 12.30 & 13.00 - 16.00 uur
Zorgwinkels: hier krijgt u alleen 15% korting op de producten in de winkel. Geen uitleenpunt voor loophulpmiddelen
Medipoint Breda, Slingerweg 87, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 uur, za 10.00-14.00 uur
Medipoint Oosterhout, Heuvelstraat 1B, 088-1020100, ma t/m vr 09.00-17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur
Medipoint Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, ma t/m vr 09.00-17.30 uur, za 10.00 - 16.00 uur & Hilvarenbeekseweg 60-14,
ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur, zaterdag gesloten, 088-1020100. Ook in alle andere locaties van Medipoint in Nederland
krijgt u op vertoon van uw geldig ledenpas 15% korting.

Colofon

Noord
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Wijkzuster Nenne Veldhuizen ging op
studiereis in Frankrijk
Onze wijkzuster Nenne Veldhuizen uit Tilburg ging met ITHACA op werkbezoek in Frankrijk. Bent u benieuwd
naar wat ze daar ging doen? Lees dan snel verder.

Nabespreking op zijn 'Frans' . Vlnr: Ellis van Boxtel, Mark Neefs, Nenne Veldhuizen en Angela Riddering.

Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen?

Provincie Noord-Brabant is leadpartner van het innovatieprogramma ITHACA (InnovaTion in Health And
Care of All). Negen Europese regio’s hebben zich aan
elkaar verbonden om van elkaar te leren en om voor de
eigen regio een innovatiestrategie en -beleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De vergrijzing neemt snel toe en
mensen willen langer zelfstandig thuis wonen. Elke
deelnemende regio organiseerde een werkbezoek. En
zo kwam het dat onze wijkzuster Nenne Veldhuizen uit
Tilburg mee ging op werkbezoek in Frankrijk.
"Ons team bestond uit Ellis van Boxtel, (programmamanager), Mark Neefs (projectleider bij Zorgbelang Brabant), Angela Riddering (Provincie Noord-Brabant) en
ikzelf", vertelt Nenne. Zij verbleven drie dagen in Limoges in Frankrijk en bezochten daar o.a. een ziekenhuis
en enkele innovatieve bedrijven op gebied van technieken om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.
En natuurlijk waren er ontmoetingen met de ruim zestig
deelnemers uit de negen Europese regio’s.

Zorg over de grens

“Wat mij opviel, was dat alle landen met hetzelfde probleem kampen”, aldus Nenne. “Toenemende vergrijzing en een groot tekort aan personeel.” Met innovatieve
technische hulpmiddelen kunnen sommige praktische
zaken eenvoudig opgelost worden. “We waren in een
modelwoning waar bijvoorbeeld een verkliksysteem
was aangebracht om te zien of de koelkast wel of niet
geopend was. Zo kan de familie van een beginnend
dementerende ouder zien of hij/zij wel ontbeten heeft.”
Vele technologische oplossingen richten zich op eenzame ouderen of dementerende ouderen. “Er is een
virtuele psycholoog waar mensen thuis mee kunnen
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praten, vaak is het al fijn als mensen hun verhaal kwijt
kunnen aan een luisterend oor die natuurlijk ook iets terugzegt”, vertelt Nenne. Tijdens een werkbezoek aan het
ziekenhuis werd met een virtual reality bril een angstprobleem aangepakt. “Dit was zo realistisch, je
bevond je echt in de ruimte met spinnen, of je kon ook
van hoogtevrees worden afgeholpen.”

Oplossingen delen

“Ook in Frankrijk tracht men de vereenzaming van de
ouderen tegen te gaan door bijvoorbeeld kamers in een
appartementencomplex waar alleen ouderen wonen te
verhuren aan studenten”, vertelt Nenne. “Maar wat ze
in Frankrijk dan weer niet kenden, is een betaalde omscholingsopleiding om mensen uit het bedrijfsleven te
laten switchen naar een baan in de gezondheidszorg.”
Ook het wijkgericht werken is iets dat ze in Frankrijk
niet kennen. “Dat is in zo’n groot en uitgestrekt gebied
natuurlijk lastiger dan in een compact land als Nederland maar men zou diverse dorpen kunnen clusteren”,
aldus Nenne.

Positief

Nenne vond het vooral erg leuk om met zo’n divers
gezelschap (artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ICT-mensen etc.) over de zorg te praten. “Ik vond
het vooral erg enerverend om te zien dat in zoveel
landen en door zoveel mensen wordt nagedacht. En
vernieuwingen worden bedacht om mensen zolang mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij en zolang
mogelijk zelfstandig te laten functioneren met behulp
van innovatieve middelen. Het heeft mij veel energie en
enthousiasme gegeven om in mijn dagelijks werk ook
meer te kijken of ik iemand kan ondersteunen door innovaties toe te passen en niet direct zorg in te zetten.”

CIO’s houden samen met Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg een themamiddag

De relatie tussen behandelingen van kanker
en overige medicatie
In theater De Schuur in Zevenbergen vond begin dit jaar een themamiddag plaats over de relatie tussen de
behandelingen van kanker en overige medicatie. De bijeenkomst was georganiseerd door studenten van Samen Leren in de Wijk, oftewel Collega’s In Opleiding (CIO’s), van Surplus samen met Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg.
Na het welkomstwoordje begon de presentatie van
Koen Hussaarts, arts-onderzoeker van het Erasmus
MC. Hij legde uit wat kanker is en dat er veel verschillende soorten kanker zijn. Koen besprak de drie meest
voorkomende soorten en welke het best behandelbaar
zijn. Hij liet in percentages zien hoeveel mensen bij
elke kankersoort beter zijn geworden of zijn overleden.
Interessant was ook zijn presentatie over wat eten en
drinken kunnen doen met de werking van medicatie
voor kanker. Sommige frisdrank, cola bijvoorbeeld,
bevorderen de opname van het medicijn, maar sommige kruiden werken juist averechts.
De Gastelse arts-onderzoeker vertelde verder dat
patiënten die heel veel medicijnen slikken altijd moeten

nagaan of alles wel bij elkaar ingenomen mag worden,
zodat de middelen elkaar niet tegenwerken. Koen nam
het publiek goed mee in zijn presentatie door vragen
te stellen waar het publiek antwoord op moest geven.
Ook beantwoordde hij de vragen die na afloop aan
hem werden gesteld.
Na het slotwoord was er voor alle aanwezigen nog een
hapje en een drankje, verzorgd door Kruisvereniging
Zevenbergen/Langeweg. Diverse aanwezigen gingen
naar Koen met persoonlijke vragen of om hem te complimenteren voor zijn presentatie. De organiserende
CIO’s en kruisvereniging kregen enthousiaste reacties.
Zij kijken dan ook terug op een mooie en interessante
themamiddag.

Met de PGB-adviseur op stap

Bram Koole, PGB-adviseur.

Het is alweer een hele tijd geleden dat er iets over mijn
vrijwilligerswerk in het Kruisvenster is verschenen. Dat
wil uiteraard niet zeggen dat ik op non-actief sta, want
er gaat geen week voorbij of iemand heeft wel een
probleempje met zijn PGB.
Zes jaar geleden heb ik dit werk overgenomen van
Jos Kemmeren en ik doe het nog steeds met evenveel
plezier. Het moeilijkste was niet het erin komen, want ik
kon altijd terugvallen op Jos, maar al snel kwamen er
de grote problemen met de SVB die de salarisstroken
voor elke verzorger produceerde.
Vanaf 2015 kregen we te maken met de grote verandering: de opheffing van de AWBZ. Men kan vanaf dat
moment PGB aanvragen via de Wlz (Wet langdurige

zorg), via de ziektekostenverzekering of via de gemeente (Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning).
In korte tijd veranderde er heel veel; en algemeen bekend is dat de SVB met grote problemen kampte. Ze
waren voor ons gevoel meer met zichzelf bezig dan met
de klanten. Zo kwamen ze steeds met andere formulieren op de proppen, zodat we nogal eens een formulier kregen teruggestuurd omdat dat zogezegd verouderd was. De communicatie per telefoon was heel
afstandelijk en men wilde me soms niet te woord staan
omdat ik officieel geen PGB-houder of gemachtigde
was. De problemen zijn bij de SVB inmiddels goed opgelost en de laatste paar jaar draait het daar in mijn
ogen soepel en probleemloos. Ook kunnen de PGBhouders zelfs met hun mobiel inloggen op de site om
hun budget te checken of te raadplegen, waardoor
minder telefoontjes gepleegd hoeven te worden. En
mocht ik nog eens bellen, dan word ik klantvriendelijk
te woord gestaan.
Aan het nieuwe systeem kleeft voor de adviseur een
nadeel; de halfjaarlijkse verantwoording die we vroeger
met de AWBZ richting Zorgkantoor moesten indienen is
vervallen. Veel mensen vroegen daarbij altijd om onze
hulp en dan was dit moment een ijkpunt om alles te
checken en konden we nog tijdig eventuele wijzigingen
doorvoeren. Nu denkt men dat alles goed loopt, omdat
men elke maand de salarisstrook krijgt. Maar ik weet
zeker dat men er goed aan zou doen om mij vaker in te
schakelen om de zaak te controleren. Dat is gratis voor
leden van De Kruisvereniging Noord-Brabant.
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De wijkzustertelefoon
Belt u wel eens naar de wijkzustertelefoon? Dan bent u vast benieuwd wie u aan de lijn krijgt. En waar de
wijkzustertelefoon voor dient. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken zit er geen wijkzuster aan de
andere kant van de lijn maar een medewerkster van de klantenservice die u kan doorverbinden met de wijkzuster uit uw wijk of met iemand anders die uw vragen kan beantwoorden.

v.l.n.r. Rosanne Stehouwer, Jolanda van Praat, Mirjam van der Maden en zittend Ingrid Nieuwstad.

Diverse nummers – één centrale plek

De ruim 70 wijkzusters van de Coöperatie Wijkzuster
zijn werkzaam in het gebied van Tholen tot en met
Oisterwijk. Elke regio heeft een eigen telefoonnummer
voor de wijkzuster. Ze komen echter allemaal op één
centrale plaats binnen waar zeven dames gereed zitten
om antwoord te geven op vragen of om door te verbinden met de wijkzuster. Ingrid Nieuwstad, Mirjam van
der Maden, Jolanda van Praat, Rosanne Stehouwer,
Anita Kielman, Esther de Hoon en Maud Mink zorgen
er samen voor dat tijdens werkdagen de wijkzustertelefoon wordt opgenomen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Vragen op de juiste plek

“Veel mensen die ons bellen denken direct de wijkzuster aan de lijn te krijgen en starten hun verhaal. Wij
leggen dan eerst uit dat wij van de klantenservice zijn
en stellen de juiste vragen om te horen wat mensen
nodig hebben”, legt Ingrid uit. “Soms hebben ze al een
wijkzuster en verbinden we de beller door, maar soms
gaat het om een vraag om thuishulp of om een andere
directe zorg gerelateerde vraag. In dat geval verbinden
we mensen door met de betreffende zorginstantie.” De
wijkzustertelefoon is onafhankelijk en werkt samen met
de aangesloten instellingen (Surplus, TWB en DAT).
“Wij brengen de beller in verbinding met de wijkzuster
of een aanbieder in de zorg, soms verwijzen we door
naar de zorgverzekering.”
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Klantgerichte service

“We worden gebeld door cliënten, familieleden, mantelzorgers maar ook huisartsen, fysiotherapeuten, casemanagers dementie en de wijkzusters zelf die niet van
alle collega’s een telefoonnummer hebben. Bovendien zijn de wijkzusters vaak aan het werk in de wijk
en nemen ze hun telefoon niet direct op, wij mailen
dan een terugbelverzoek”, vertelt Mirjam. Maandelijks
komen er zo’n 240 telefoontjes binnen op de wijkzustertelefoon.
Regelmatig bellen bezorgde familieleden naar de wijkzustertelefoon omdat ze zich zorgen maken over hun
(dementerende) vader of moeder die zo lang mogelijk
zelfstandig wil blijven maar toch hulp nodig heeft. Ze
weten niet waar ze moeten zijn of hoe ze dit aan moeten
pakken. “Wij vragen bijvoorbeeld of er al een zorgindicatie is aangevraagd. Mensen weten vaak niet waar ze
dat moeten doen. Zorgland is zo ingewikkeld voor de
meeste mensen. Wij hebben hier een brede expertise
op klantenservice”, geven de dames aan. Sommige
collega’s hebben een verpleegkundige achtergrond en
anderen zijn juist gespecialiseerd in alle administratieve processen. Ze hebben samen één ding gemeen:
“We willen de mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden en ze zo goed mogelijk helpen.”

Anders (leren) kijken naar mensen met dementie
Dinsdag 7 mei gaf Albert Boeyinga in de theaterzaal van Parrotia in Roosendaal een lezing aan wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en vrijwilligers over dementie. Er werden praktische handvaten gegeven over een
positieve benadering van mensen met dementie en het effect van muziek.
Albert Boeyinga was van 1987 tot 2015 huisarts in Willemstad. Van 2014 tot 2017 was hij als afdelingsarts
verbonden aan afdeling Het Kompas in woonzorgcentrum
Fendertshof in Fijnaart. Hier kwam hij veelvuldig in contact
met bewoners met Alzheimer en dementie en sprak hij
regelmatig met hun familieleden.
Sinds 2018 is Albert opnieuw tijdelijk twee dagen per week
op Het Kompas als afdelingsarts werkzaam. Tevens is
hij actief bij Hospice Hoeksche Waard. Hij is gastdocent
aan het Huisartseninstituut van de Erasmus Universiteit
te Rotterdam en geeft les aan huisartsen in opleiding in
palliatieve zorg en dementie. “Sinds ik betrokken ben bij
de bewoners van Het Kompas draag ik hen een warm
hart toe en is mijn passie voor dementie gegroeid. Ik heb
Anneke van der Plaats, geriater en schrijfster van het
boek ‘De Dag Door met Dementie’ ontmoet en sindsdien
geef ik lezingen om huisartsen, (wijk-)verpleegkundigen,
mantelzorgers en medewerkers in de thuiszorg meer bewust te maken van een andere benadering van mensen
met dementie”, vertelde Albert.
In de theaterzaal van Parrotia waren dit keer wijkverpleegkundigen van DAT en TWB aanwezig. Het was de derde
lezing die georganiseerd werd in samenwerking met
Surplus door Kristel Herwijn, coach van leergemeenschap
Thuiszorg Fijnaart. “Tijdens de vorige lezingen waren ook
mantelzorgers en vrijwilligers aanwezig”, vertelt Kristel.
“Ook voor hen is de andere benadering een belangrijk

Albert Boeyinga geeft lezing over dementie aan wijkzusters in
Roosendaal.

instrument om beter met mensen met dementie om
te gaan.” Hoe dit in de praktijk werkt, wordt tijdens de
lezing met diverse voorbeelden duidelijk. In het komend
KruisVenster komen enkele van deze voorbeelden aan
bod.

Ilona Nijkoops, wijkzuster Halderberge-Oost
Als wijkzuster ben ik eenvoudig te benaderen. Zo ben ik eind januari 2018 benaderd
door een man die kort daarvoor een ongeluk had gehad. Hij was gevallen en had zijn
heup gekneusd. De huisarts had fysiotherapie ingeschakeld, maar dat mocht nog niet
baten. Tijdens het eerste huisbezoek bleek dat meneer moeizaam uit de voeten kon
in zijn eigen woning. Allereerst hebben we samen gekeken naar wat meneer graag
doet, wat voor hem belangrijk is en waar hij gelukkig van wordt. Hij gaf aan zeer te
genieten van een rit door de buitenlucht en niet afhankelijk te willen zijn van het openbaar vervoer. Daarom hebben we samen gekeken naar een scootmobiel en dit via de
gemeente geregeld. Door de verminderde mobiliteit ging het traplopen ook zeer moeizaam. Daarom heb ik een traplift voor hem geregeld via de gemeente. Dankzij deze
hulpmiddelen kan meneer gaan en staan waar hij graag wil.
Ongeveer een half jaar later werden bij meneer meerdere ernstige gezondheidsproblemen vastgesteld. Dat bracht nogal wat levensvragen met zich mee. Samen zijn we
op zoek gegaan naar een passende ondersteuning. Tot slot hebben we samen gekeken of dagbesteding een goede optie zou zijn voor meneer, aangezien hij aangaf zich
eenzaam te voelen. Hij voelde zich erg gesteund en wist dat hij altijd met vragen bij
mij terecht kon. Momenteel gaat het nog steeds redelijk goed met meneer en kan hij
zijn leven vormgeven zoals hij dat wil met de benodigde hulpmiddelen en ingezette
ondersteuning.
Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de persoonlijke wensen en voorkeuren van
mensen en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het is prettig om samen te
ontdekken hoe de juiste ondersteuning het leven soms weer net wat makkelijker en
aangenamer kan maken.
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