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Samen Leren in de Wijk
gepromoot in Slimme
Zorg Estafette
De zorg kampt met grote uitdagingen. Aan de ene kant neemt het tekort aan zorgpersoneel toe, aan de andere kant stijgt door de vergrijzing de behoefte aan goede zorg.
Deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen. De hele maand februari stond in het
teken van slimme zorg en innovatie tijdens de Slimme Zorg Estafette, een initiatief van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de slotweek was ook een rol
weggelegd voor Samen Leren in de Wijk.
Tijdens de estafette nam elke week een andere
regio het stokje in ontvangst. Van 22 tot en met
26 februari werden in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg ruim vijftig activiteiten
georganiseerd. De afsluitende week ging van
start met een online-bijeenkomst. Daarin benadrukte minister Tamara van Ark van Medische
Zorg voor welke uitdaging de zorg staat en hoe
hard nieuwe ideeën nodig zijn. Bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ zei
dat gekeken moet worden naar wat de cliënt
belangrijk vindt en wat voor ondersteuning dat
vergt. Daarbij gaat het niet alleen om technische, maar zeker ook om sociale oplossingen.

Samen Leren in de Wijk

Na het algemene gedeelte gingen de deelnemers uiteen in elf deelsessies. Eén daarvan
stond in het teken van Samen Leren in de
Wijk en werd geleid door coördinator Joke
Voermans. Zij werd daarbij ondersteund door
wijkzuster Thecla Flipsen en vrijwilligster Nel
Roovers-Flendrie. Joke vertelde hoe de kruisvereniging ervoor heeft gezorgd dat in Brabant
de wijkzuster terug is gekeerd en hoe vanuit dat
concept het idee voor Samen Leren in de Wijk
is ontstaan.
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Een brede kennis

De Collega’s in Opleiding (CIO’s) gaan niet
langer naar school, maar leren in de praktijk.
Daarvoor zijn leergemeenschappen opgezet die
toegankelijk zijn voor iedereen uit de wijk.
Zodoende wordt gebruik gemaakt van een
brede kennis. “We zijn van cliënten- en burgerparticipatie naar hulpverlenersparticipatie
gegaan”, vertelde Joke. “Er wordt echt
geluisterd naar de burgers, naar wat zij nodig
hebben en dat wordt gefaciliteerd. Het sluit aan
bij positieve gezondheid.”

Integrale aanpak

De deelnemers aan de deelsessie waren onder
de indruk van de integrale aanpak van Samen
Leren in de Wijk. Iedereen heeft zijn kwaliteiten
en kan bijdrage aan een betere zorg in de wijk.
www.samenlerenindewijk.nl

gratis mini-wijkzuster dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden

Een uurtje praten,
vragen en
ervaringen delen

Chrissie de Nijs (l) en Laura van der
Velden staan u graag te woord tijdens
het beeldbelspreekuur.

Wijkzusters houden wekelijks groepsgesprek via beeldbellen
In deze coronatijd met zijn maatregelen is het lastig om met elkaar in contact te komen.
Ervaringen delen, vragen stellen, van elkaar leren of zomaar gezellig met elkaar praten is er
niet bij. De wijkzuster merkt dat ook, doordat fysieke spreekuren niet doorgaan of minder
goed bezocht worden uit angst om besmet te raken. Uiteraard kan de wijkzuster altijd
gebeld worden en komt ze graag langs. De Kruisvereniging Noord-Brabant komt met een
laagdrempelige manier om met de wijkzuster en anderen in contact te komen: een wekelijks
groepsgesprek via beeldbellen.
Vanaf 12 april zit elke maandag van 13.00 tot
14.00 uur een wijkzuster achter de computer om
via beeldbellen het gesprek aan te gaan met leden
van de kruisvereniging. De gesprekken verlopen
via het programma Zoom. Via de link
https://zoom.us/signup kan eenvoudig een account
aangemaakt worden waarna via de website
http://dekruisvereniging.nl/spreekuur deel kan
worden genomen aan het gesprek.

Wijkzusters

De wijkzusters Chrissie de Nijs van Steenbergen
en Laura van der Velden van Dinteloord zeiden
meteen ‘ja’ op de vraag of zij mee wilden werken
aan het spreekuur. Zij zien het als een goed
alternatief voor de fysieke spreekuren. “We merken
dat het voor de mensen een drempel is om ergens
naartoe te gaan. Daardoor gaan ze soms zelfs te
laat naar een huisarts. Het beeldbellen maakt het
makkelijker om contact met ons te zoeken. Het kan
gewoon thuis achter de computer, via de tablet of
de smartphone. Doordat je elkaar ziet is het
persoonlijker dan bellen”, licht Chrissie toe. Daarnaast komen de deelnemers ook in contact met
elkaar. Zo kunnen ze van elkaar leren, ervaringen
delen, vragen stellen en samen een gezellig uurtje
met elkaar doorbrengen.
gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning

Vragen

Laura en Chrissie verwachten dezelfde vragen als
tijdens de fysieke spreekuren. “Aan de ene kant
kunnen dat hele praktische vragen zijn, zoals: ‘Hoe
vraag ik een alarm aan?’, ‘Wat voor rollator moet
ik kiezen?’ of ‘Hoe trek ik steunkousen bij mijn
vrouw aan?’. Maar het kan ook zijn dat iemand
zich zorgen maakt om een buurman of -vrouw, een
familielid of bekende”, aldus Laura. “Kunnen we de
vraag niet per direct beantwoorden, dan wordt de
persoon op een later moment teruggebeld of
verwijzen we door naar een andere instantie.”

Bekender

De wijkzusters hopen met het beeldbelspreekuur
veel mensen een plezier te doen. “Daarnaast zou
het mooi zijn als hiermee de wijkzuster nog
bekender wordt”, stelt Chrissie. “We helpen immers
graag, daarvoor zijn we dit vak gaan uitoefenen.”
Het beeldbelspreekuur met de wijkzuster vindt
vanaf 12 april elke maandag 13.00 tot 14.00 uur
plaats via de link:
https://dekruisvereniging.nl/spreekuur
Behalve op feestdagen.
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"Hopelijk is dit het
begin van het
einde van corona"

De wijkverpleegkundigen Trudy
Brinkman, Maaike Schot en Alexandra
Huismans (v.l.n.r.) zijn ingeënt tegen
het coronavirus.

Wijkverpleegkundigen blij met vaccinaties
Begin dit jaar is in ons land het vaccineren tegen het coronavirus begonnen. Eind
januari waren Trudy Brinkman, Maaike Schot en Alexandra Huismans aan de beurt. De
medewerkers van TWB Thuiszorg met Aandacht zijn blij dat ze bij de eerste lichting
wijkverpleegkundigen hoorden die de prik kregen. Ze wensen dat door het vaccineren
iedereen uiteindelijk weer meer vrijheid krijgt. “Hopelijk is dit het begin van het einde
van corona”
Corona bepaalt voor een groot deel het werk
van de wijkverpleegkundigen uit de wijk
Bergen op Zoom Noord-Oost. “Sinds het begin
van corona heeft TWB een viraal team. Daarin
zitten wijkverpleegkundigen die per toerbeurt
bij cliënten op bezoek gaan die positief getest
zijn. Daarnaast nemen wijkverpleegkundigen
coronatesten af bij cliënten die daarvoor niet
naar een teststraat kunnen. Het is dan ook
heel belangrijk dat wij buiten de beschermende
maatregelen ons laten vaccineren, zodat we
meer weerstand hebben tegen een eventuele
besmetting”, vertelt Trudy. “Ik was dan ook heel
blij dat ik me kon laten inenten.”

Anderhalve meter

Voor wijkverpleegkundigen is het vaak niet
mogelijk om de anderhalve meter afstand te
houden. “Dat gaat niet als je iemand moet wassen of een wond moet verzorgen”, legt
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Alexandra uit. “Jij of de cliënt kan besmet zijn
zonder dat jij of de cliënt het weet. Zo kun je
elkaar en vervolgens weer anderen besmetten.
Die olievlek kun je alleen stoppen door je te
vaccineren. Ik zou het heel vervelend vinden
als mensen door mij corona krijgen.”

Twijfels

Ondanks dit besef waren er wel twijfels. “Het
vaccin is op veel mensen getest, maar kortdurend. Je weet dus niet wat de gevolgen op
langere termijn zijn. De angst daarvoor heb ik
nog steeds, ook nu ik ingeënt ben”, zegt
Alexandra eerlijk. “Ik behoor zelf tot een risicogroep. Ik heb meer angst om corona te krijgen
dan voor de gevolgen op de langere termijn.”
Haar collega Maaike had dezelfde twijfels. “Ik
heb me toch laten inenten, want hoe meer
mensen een vaccin nemen hoe sneller de
reguliere zorg weer kan plaatsvinden.”
gratis mini-wijkzuster dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden

Alert

Tijdens het werk zijn de wijkverpleegkundigen
continu met corona bezig. “Je bent alert op elke
verkoudheid en laat je meteen testen”, meldt
Trudy. “Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar
ook voor je cliënten”, vult Maaike aan. “Je let
constant op de symptomen en bent secuur of je
actie moet ondernemen.” Corona betekent ook
extra werk voor de wijkverpleging. “Door het
testen bij de cliënten heb je meer administratie te verwerken en we hebben ook werk
aan de bron- en contactonderzoeken als een
cliënt positief blijkt te zijn.”

Voorzorgsmaatregelen

Hoewel het drietal is gevaccineerd blijven de
voorzorgsmaatregelen gelijk. “Ook ingeënt houd
je kans om besmet te raken, maar je wordt er
minder ziek van. Ook is niet helemaal duidelijk
of je het kunt overdragen”, licht Alexandra toe.
“Bovendien is niemand verplicht om zich te
laten vaccineren. Wij weten niet wie wel en wie

niet is ingeënt. Daarom hanteren we dezelfde
maatregelen.”

Ook jonge mensen

De wijkverpleegkundigen hopen dat anderen
hun voorbeeld volgen en zich laten vaccineren.
“Natuurlijk is het iedereen zijn goed recht om
het niet te doen. Maar als je in de zorg werkt
heb je wel een verantwoordelijkheid naar je
cliënten”, aldus Alexandra. “Ik vind de voordelen opwegen tegen de nadelen”, stelt Trudy.
“We kennen allemaal voorbeelden van cliënten
en collega’s die een forse besmetting hebben
gehad. Je schrikt van de restverschijnselen.
Ook jonge mensen kunnen heel ziek worden
van corona. Dat was voor mij wel een eyeopener. Ik zou iedereen op willen roepen zich te
laten vaccineren. Niet alleen voor jezelf, maar
ook voor je medemens. Alleen samen krijgen
we het onder controle.”

Wijkzuster Thecla Flipsen organiseert paaslunches
in Ulvenhout
Pasen is het moment om samen te genieten van een ontbijt, lunch of brunch. Dat moet het
ook zijn voor de ouderen die weinig bezoek ontvangen, dacht wijkzuster Thecla Flipsen.
Daarom organiseerde zij in haar dorp Ulvenhout paaslunches, waar veel animo voor was.
Het was de Albert Heijn in Ulvenhout die
Thecla op het idee van de paaslunches
bracht. “In coronatijd heb ik bij de supermarkt winkelwagentjes schoongemaakt. Ook
heb ik een medewerker getest die niet naar
de teststraat wilde. Daarop dacht ik: ‘Als ik
een lunch organiseer, dan wil Albert Heijn
daar mogelijk wel bij helpen’. Dat bleek ook
zo te zijn”, vertelt Thecla.

KBO

Samen met de plaatselijke KBO benaderde
de wijkzuster plaatselijke organisaties die
niet alleen vrijwilligers konden leveren maar
ook wisten welke ouderen open zouden
staan voor het idee. “Omdat niet iedereen
zit te wachten om met een vreemde te gaan
eten, hebben we vrijwilligers gezocht die
zelf een oudere wisten om bij op bezoek te
gaan. Als mensen het toch niet zien zitten
dat iemand langskomt, krijgen ze van ons
een lunchpakketje aangeboden.”

gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning

Voormalige wijkzuster

A
‘ ls ik een lunch
organiseer, dan
wil Albert Heijn
daar mogelijk
wel bij helpen’.

In de week van 29 maart vonden de
bijzondere lunches plaats. Thecla schoof
zelf onder andere aan bij de voormalige
wijkzuster van Ulvenhout. “Zij woont in een
aanleunwoning van het verpleeghuis en is
bijna 93 jaar. Ik heb haar al eens ontmoet en
toen beloofd dat ik een praatje zou komen
maken. Ik ben nu bij haar gaan lunchen en
we hebben uitgebreid over vroeger gepraat”,
aldus Thecla.

In contact

De vrijwilligers vroegen tijdens hun lunch
aan de ouderen of zij bekend waren met
de wijkzuster. “Het is ook een manier om
de ouderen te bereiken. Daarom zat in het
lunchpakket een kaartje van mij. Ze kunnen
mij altijd benaderen. Je merkt in coronatijd
namelijk dat mensen een bezoek afhouden.
Dan is zo’n paaslunch toch een mooie gelegenheid om contact te houden. En het was
gewoon heel lekker.”
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Wijkzusters staan
met gratis koekjes
op de stoep

Wijkzusters Els Scheepers (l)
en Ena van den Berge delen
koekjes uit om te achterhalen
wat er leeft onder de inwoners.

Voor de wijkzuster, wijkverpleegkundige en welzijnswerker is het belangrijk om met mensen in
contact te komen. Zonder ontmoeting weten zij niet wie hun hulp kan gebruiken. Het afgelopen
jaar konden door corona weinig gesprekken gevoerd worden. Daar hebben wijkzusters Ena
van den Berge en Els Scheepers, wijkverpleegkundige Marjon Scheepers en welzijnswerker
René Bliemer iets op bedacht: Koek op de stoep.
Sinds dinsdag 9 maart gaat het viertal in Fijnaart
langs de deur om een zakje zelfgebakken koekjes
aan te bieden. Door dit gebaar hopen zij in contact te komen met inwoners die met vragen zitten,
eenzaam zijn, hulp nodig hebben of iemand anders
weten waarvoor dat geldt. Wijkbewoners die de
wijkzusters goed kennen, omdat zij daar jaren in
hebben geïnvesteerd. “We liepen al een tijd met het
idee rond om iets te doen. Door corona liggen veel
contacten al een jaar stil en dat is tegen ons gevoel
in. Wij willen verbinding maken met de mensen en
missen nu de huisbezoeken, de gesprekjes op de
braderie of de gezondheidsmarkt en het spreekuur”,
licht Ena toe. “Het zou kunnen dat we nu mensen
missen die wel onze hulp nodig hebben. Daarom
komen we in actie.”

Koek op de stoep

Vorig jaar ontstond het idee om mensen uit te
nodigen voor een soepmaaltijd. “We hadden al
toestemming, maar toen kwam op 15 december de
aanscherping van de maatregelen. Daardoor kon
dat niet doorgaan”, blikt Ena terug. “Nu wordt het
koek in plaats van soep en staan we met ‘Koek op
de stoep’.”
De koekjes worden zelf gebakken. “Die delen we
samen met een kaartje huis aan huis uit”, meldt Els.
6							

“We gaan bij iedereen langs: jong en oud. Het zijn
niet alleen ouderen die met vragen zitten, eenzaam
zijn of onze hulp nodig hebben. Dat geldt ook voor
jonge gezinnen. Aan de deur overhandigen we
de koekjes en ons kaartje. Mochten ze met ons
verder willen praten, dan kunnen ze ons bellen via
de nummers die op dat kaartje staan en komen we
graag terug. Niet alles hoeft meteen bij de voordeur
besproken te worden.”

Persoonlijk

Bewust is gekozen om persoonlijk bij de mensen
iets te overhandigen. “Als we de kaartjes binnen
zouden gooien, ontstaat er nog geen contact. Nu
zien ze meteen wie we zijn”, zegt Els. De inwoners
van Fijnaart kunnen met alle vragen op het gebied
van zorg en welzijn bij de vier terecht. “Mensen kunnen bij ons aankloppen met gezondheidsvragen en
psychosociale vragen. Maar ook mensen die eenzaam zijn, financiële problemen hebben of iemand
die als mantelzorger een hele praktische vraag heeft
over bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen. Als wij het antwoord niet weten, proberen we
iemand in te schakelen die het antwoord wel kan
geven”, aldus Ena. “De koekjes zijn vooral bedoeld
als middel om het gesprek op gang te brengen.”
gratis mini-wijkzuster dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden

Woordzoeker

Winnaars woordzoeker editie november 2020

Oplossing vorige woordzoeker: Het kan vriezen, het kan dooien

1e prijs: R van Nispen, Roosendaal, 2e prijs: DW Korevaar, Bergen op Zoom, 3e prijs: JJCP van der Reest, Steenbergen.
Prijzen: 1e prijs VVV-kaart 15 euro, 2e prijs VVV-kaart 10 euro, 3e prijs VVV-kaart 5 euro

april 2021

De lente

BLOEIEN
BLOESEM
EITJES
GEITJES
GROEIEN
HYACINT
JAARGETĲDE

JONGEN
KALFJES
KNOPPEN
KROKUSSEN
KUIKEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM

MEIBOOM
NARCISSEN
NATUUR
NEST
PAASHAAS
PALMPASEN
PASEN

PINKSTEREN
SEIZOEN
TREKVOGELS
TULPEN
VOORJAAR
VRUCHTBAAR
WEILAND

WOORDZOEKERLENTE
ZAAIEN
ZOMERTĲD
ZONNIG

Plaats de overgebleven letters in de onderstaande vakjes. Dat is de oplossing.

Stuur uw woordzoeker naar Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosendaal.
Lidnummer :............................................................................................................................................................
Naam:......................................................................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................
gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning
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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, 10 % korting op batterijen, zwemstukjes en gehoorbescherming, geen voorrijkosten.
Beter Horen, Nispensestraat 17,
Roosendaal, T: 0165-396379
Ledenvoordeel: 10% korting bij
aanschaf van een Sennheiser. 10%
korting op 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.
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.
Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de
10e behandeling. Als het niet wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.

Lid van Provoet. (A= ambulant)
Feet Care, T: 06-28419725
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.
Voetpraktijk Brigitte Heeren,
T: 06-57261848,
Pedicure Praktijk Roosendaal,
T: 0165-328367.
MAVOLA totale voetverzorging,
Medische pedicure T: 0165-548364.
Sportmassage Service (ook voor
niet-sporters):
Ledenvoordeel: 50% korting op de
zesde behandeling. Bel voor een afspraak. MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

Gemeente Steenbergen
Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten.
Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: 0623828113.
Matras, Tapijt, Banken & Stoelen
Schoonmaak service
Ledenvoordeel: gereduceerde
tarieven, 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.

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.

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.

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

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

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.
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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)
Voetylicious Pedicuresalon
Wendy, T: 06-55178026.

gratis mini-wijkzuster dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch Centrum St.
Willebrord, Dorpsstraat 111,
T 0165- 37 02 75

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
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: 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.
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.
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.
Feet2Happinez, (specialisatie oncologie) T: 06-54320892
Ria Hermans, T: 0164 - 235707.
Lia van Gastel, (specialisatie Burnout, rouwverwerking, coaching en
massage, Ontspanningsmassage
tijdens de oncologie) praktijk in
Putte, liavangastel@telenet.be, T:
(0032) 36085201,
mob. (0031) 655751920.

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.

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.
Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch Centrum
Haveneind 25, Zevenbergen
T 0168-37 09 86

Gemeente Woensdrecht
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.
Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Lia van Gastel, (specialisatie Burnout, rouwverwerking, coaching en
massage, Ontspanningsmassage
tijdens de oncologie) praktijk in
Putte, liavangastel@telenet.be, T:
(0032) 36085201,
mob. (0031) 655751920.

Stomerij en Wasservice:
Dobbi haalt kleding, wasgoed maar ook bijvoorbeeld dekbedden gratis op, reinigt en bezorgt het schoon terug binnen
48 uur, op ieder adres in Nederland. Plaats je bestelling eenvoudig via de app, website dobbi.com of telefonisch via 085
0187540. De hele dag thuisblijven is niet nodig. Kies een twee uurs-tijdvak tussen 08:00 en 20:00 (ma t/m vr) waarin
je order wordt opgehaald. Werkt alleen met gecertificeerde stomerijen (branchevereniging NETEX = keurmerk voor
duurzaam wassen)
Ledenvoordeel: EUR 12,50 korting op de eerste order & 5% korting op volgende orders.

gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning
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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

0165-555915. Reptielenhuis De
Aarde, Breda.
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.

Gemeente Etten Leur
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.

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,

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch centrum,
Voorsteven 116 B, Etten Leur,
T: 076-50 40 794

Gratis mini-wijkzuster wanneer u
vrienden/familie lid maakt!
De Kruisvereniging Noord-Brabant zet zich in voor een andere manier
van zorg en ondersteuning: van mens tot mens. Dat is zorg zonder
hokjes en systemen, zonder standaardpakketten, zonder wachtlijsten,
zonder blik op de klok.
Maar met een wijkzuster die tijd en aandacht voor u heeft, die u begrijpt. Die de
zorg en ondersteuning regelt die u nodig
heeft. Zodat u zo prettig mogelijk verder
kunt, zoals u gewend bent.

Daarmee steunt u ons werk,
heeft u invloed op de kwaliteit van de
zorg via het Kruiswerk Keurmerk en
bij het lidmaatschap krijgt u bovendien
extra ledenvoordeel:

Wilt u ook de best passende zorg en
ondersteuning voor uw vader,
moeder, kind, buurman, buurvrouw?
Of voor uzelf?

- Korting op uw zorgpremie, VGZ en CZ.
- 15% korting bij de zorgwinkels.
- Gratis zorghulpmiddelen lenen.
- Gratis scholing.
- Gratis 4 maanden loophulpmiddelen.
(krukken, looprekken, rollator).
- Korting op het servicepakket, een
breed assortiment praktische diensten.
- Gratis hulp bij het regelen van PGB.
- Ledenblad Kruisvenster (3x per jaar),
met cursus- en serviceaanbod.

Help ons om deze vorm van zorg en
ondersteuning uit te breiden. En dit bij
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de
overheid te bevorderen. Zodat iedereen
in Noord-Brabant de zorg en ondersteuning krijgt die hij verdient.

Sluit u net als meer dan 30.000 gezinnen in Noord-Brabant aan bij De Kruisvereniging?
Ga naar www.dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden
10							
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ZORGWINKELS & UITLEENPUNTEN
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
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 - 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 t/m do 09.00 - 16.00 uur
Uitleenpunt Oudenbosch - Rika Broos-Dictus, Vlierstraat 3, Oudenbosch, 0165-314259, ma 09.30 - 10.30 uur,
do 14.30 - 15.30 uur en vrij 18.30 - 19.30 uur.
Scootmobielshop.nu (Autobedrijf Helmons), Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, 0167-524035, ma t/m vrij 08.0012.00 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 u, di-middag 13.30 - 14.30 u & do-avond 18.30 - 19.30 u

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
Medipoint Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, 088-1020100, 09.00-17.30 uur, za 10.00 – 13.00 uur
thuiszorgwinkel Mediplus, Ettensebaan 27, Breda, 076-7115100, ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur & za. 10.00 - 16.00 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

NIEUW uitleenpunt in Tilburg
Tilburg heeft een nieuwe locatie waar leden van de kruisvereniging gratis loophulpmiddelen
kunnen lenen. Dit uitleenpunt is gevestigd in de zorgwinkel van Medipoint aan de Lage Witsiebaan
2A in Tilburg. De rollators, (elleboog)krukken en looprekken zijn vier maanden per jaar gratis te leen
voor leden van de kruisvereniging.

Colofon

Noord

Kruisvenster is het ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant. Hoofdredacteur: Frans Fakkers. Tekst: Jan Willem
van Bodegom. Eindredactie: Jan Willem van Bodegom. Opmaak: Dessain. Foto’s: Jan Willem van Bodegom.
Telefoon: (0165) 555915. Email: redactie@dekruisvereniging.nl. Wijkzuster: (0165) 546613.
Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. Jürgen Stoop. Halderberge: mevr. Ine Wildeman. Roosendaal: dhr. Jac Bovens.
Steenbergen: dhr. Ruud Blok. Moerdijk: mevr. Lenie Jansen. Tilburg: dhr. Peter Korsmit
www.dekruisvereniging.nl | info@dekruisvereniging.nl | facebook.com/kruisvereniging | postbus 1378, 4700 BJ Roosendaal
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Voorzitter Ad Vos
stopt per 1 januari bij
Cliëntenraad Bravis

Voorzitter Ad Vos vindt dat de Raad
van Bestuur van het Bravis ziekenhuis
de adviezen van de Cliëntenraad zeer
serieus neemt.

“Wij bekijken alles vanuit het belang van de patiënt”
Ad Vos is wat je noemt een BR’er: een Bekende Roosendaler. Hij was twintig jaar drijvende kracht
achter het Roosendaals Treffen en zat in tal van organisaties. Zo hanteerde Ad 14 jaar lang de
voorzittershamer bij Stichting Carnaval Roosendaal. Daarna volgde onder meer Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Sinds december 2013 maakt de Roosendaler deel uit van de Cliëntenraad van eerst het Franciscus ziekenhuis en tegenwoordig Bravis. Sinds januari 2019 is hij
voorzitter. Daar komt op 1 januari een eind aan, omdat Ad dan 8 jaar lid is van de raad en volgens
de statuten plaats moet maken voor een ander.
Het organiseren en besturen zit de 71-jarige Ad Vos
in het bloed. “De inhoudelijke kennis laat ik over aan
mensen die daar verstand van hebben. Dat werkt
het beste”, stelt Ad. Hij aarzelde dan ook niet om te
reageren op een oproep van de Cliëntenraad van
het Franciscus ziekenhuis voor iemand die verstand
had van bouwzaken. “Ik zei meteen dat ik nog geen
twee stenen op elkaar kan leggen. Maar ja, wat moet
een cliëntenraad met iemand die verstand heeft van
bouwen? Ik wist indertijd ook niet alles van carnaval
en had helemaal geen kennis van dementie. Maar
dat hoeft ook niet. Als voorzitter moet je niet overal je
stempel op drukken. Je moet het kunnen overlaten
aan anderen en vertrouwen in mensen hebben.”

personen, voor wie we dat zo goed mogelijk moeten
doen”, legt de voorzitter uit. “Als Cliëntenraad zijn
we betrokken bij vele belangrijke besluiten die in de
ziekenhuisorganisatie worden genomen. Wij worden
in de gelegenheid gesteld om over al die besluiten
een advies uit te brengen en kijken met name wat de
gevolgen zijn voor de patiënt. De Raad van Bestuur
van het Bravis ziekenhuis neemt onze adviezen heel
serieus. Mocht een advies niet in zijn geheel worden
overgenomen, dan wordt de reden duidelijk aan ons
toegelicht en is er ruimte om met elkaar in gesprek te
gaan. Wij nemen hierin steeds een positieve en gelijktijdige kritische houding aan.”

Belang van de patiënt

Ad constateert dat het Bravis ziekenhuis de patiënt
zeer centraal plaatst. “Neem nu de ontwikkeling van
Ons ziekenhuis van morgen. De Cliëntenraad neemt
actief deel aan de bijeenkomsten en stuurgroepen.
Telkens gaat het over de patiënt. Ik heb in heel mijn
tijd in de raad ook niet anders ervaren”, meldt Ad. Ons
ziekenhuis van morgen gaat over de nieuwbouw en

De Cliëntenraad van Bravis bestaat uit 9 leden en
telt 5 commissies. Hun taak is duidelijk. “We bekijken
alles vanuit het belang van de patiënt. Daarbij gaat
het om het collectief. We zijn er voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënt en niet voor de
individuele. Wij vertegenwoordigen 340.000 à 350.000
12							
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over de zorg in de toekomst. De nieuwbouw komt in
het gebied De Bulkenaar in Roosendaal. “We
begrijpen dat de inwoners van Tholen bezorgd zijn
over de reisafstand, maar die voldoet aan de normen.
Voor de invulling van het gebouw wordt rekening
gehouden met de toekomst. Het aantal ligdagen in
een ziekenhuis wordt steeds minder. Je krijgt steeds
meer ingrepen die in dagbehandeling plaatsvinden. Daarom worden ook de buitenpoli’s omgezet
in Bravispunten en wordt het aantal uitgebreid. Die
Bravispunten komen zoveel mogelijk dichtbij de
patiënten. Er komt ook steeds meer samenwerking
tussen de zorgorganisaties onderling. De verschillende partijen helpen elkaar om de juiste zorg op de
juiste plek aan de juiste mensen te leveren. Dat is
voor de patiënt een hele goede ontwikkeling.”

Corona

In deze coronatijd wordt de Cliëntenraad nauwgezet
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. “We
volgen het met belangstelling, maar willen niet in de
pad lopen. Iedereen in het ziekenhuis is keihard aan
het werk en doet het ontzettend goed. Het is mooi
om te constateren dat het ziekenhuis de situatie altijd
onder controle heeft gehad, er was nooit paniek”,
vertelt de voorzitter.

Datalek

Vorig jaar waren de publicaties rondom een datalek
uit 2018 wel reden voor de Cliëntenraad om bij de
Raad van Bestuur om nadere informatie te vragen.
“Een medewerker had meermalen ongeoorloofd
specifieke patiëntendossiers ingezien die gerelateerd
worden aan de privésfeer van deze medewerker. Dat
is een kwalijke zaak”, aldus Ad. “Patiëntengegevens

moeten binnen het ziekenhuis absoluut veilig zijn. Wij
zijn, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, destijds geïnformeerd over de situatie. Er
zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen
en de zaak was gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die had de zaak beoordeeld en de zaak
gesloten. Na de publicaties in de pers vroeg de
Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar alsnog om
meer informatie. Die heeft Bravis ook gestuurd. Het
ziekenhuis neemt bovendien deel aan een landelijk
onderzoek naar toegangsbeveiliging van digitale
patiëntendossiers. Binnen Bravis zijn maatregelen
getroffen die ons vertrouwen geven.”

Nieuwe wet

Sinds 1 januari dit jaar heeft de Cliëntenraad te maken
met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen. “Volgens de nieuwe wet moeten wij
meer dan voorheen aantonen dat we contact hebben
met de achterban. We maken daarvoor gebruik van
onder andere het Bravis panel. Maar ook moeten alle
medisch specialistische bedrijven met meer dan tien
zorgverleners een Cliëntenraad hebben. Dat heeft ertoe geleid dat we niet alleen de Cliëntenraad zijn voor
Stichting Bravis Ziekenhuis, maar ook voor
Dermateam Holding BV en voor de Coöperatie
Medisch Specialistisch Bedrijf Bravis.”

Met veel plezier

Eind dit jaar komt voor Ad een eind aan zijn werk voor
de Cliëntenraad. “Ik ben dagelijks voor de raad in
de weer. Vooral de tijd waarin ik voorzitter was vond
ik leuk om te doen. Ik kijk met plezier en voldoening
terug op de afgelopen 8 jaar.

Een monster dat een bizarre oorlog voert
Ik ben Sandy van Schendel, ik ben werkzaam als wijkzuster in Roosendaal en ik mag deel uitmaken van een
prachtig thuiszorgteam daar.
Er was eens… een jaar 2020, wat leuk en gezellig begon, met vuurwerk (toen mocht dat nog) en champagne.
In februari heb ik als echte Brabander nog goed carnaval gevierd, en toen was HET er: Een monster dat alleen maar
zichtbaar wordt als het bezit neemt van een mens of dier, genaamd corona, ofwel het covid-19-virus. En wat voert dat
monster in een korte tijd een bizarre oorlog, vreselijk.
We spannen als maatschappij samen, doen als organisatie en als team Roosendaal wat we moeten doen en waar
we goed in zijn: zorgen voor mensen, kwetsbare mensen. Zorg geven, omdat ze dat nodig hebben en verdienen. In
contact blijven en zichtbaar zijn. Positief blijven en verbinding zoeken. Ook omdat wij dat nodig hebben. We zeggen
vaak tegen elkaar: take care en stay safe. We sturen elkaar filmpjes en beeldbellen wordt heel normaal (hoewel ik
nooit wen aan mijn toet die op dat scherm te zien is. (Heb de laatste tijd wel vaak een bad hairday.)
Hygiëne, handen wassen, mondkapjes, handschoenen en de anderhalve-meter-afstand-regel zijn sleutelwoorden
geworden. Maar we zijn soms ook wel angstig, helemaal als het virus dichtbij komt. Zo treft HET een lieve collega van
ons flink. Hard worden we geraakt als we te horen krijgen dat een van haar ouders overlijdt in het ziekenhuis aan het
virus, terwijl zij in quarantaine ziek thuis zit.
Verdrietig word ik als een oudere dame mij vertelt dat ze niet meer naar buiten durft en niemand ziet. Ze zegt zachtjes
dat ze zich eenzaam voelt, alle dagen hetzelfde zijn voor haar en toch volhoudt, omdat er hoop is op betere tijden.
Dus doe ik dat ook, probeer zo flexibel mogelijk te zijn, leef me in, waardeer en luister, gewoon er zijn! Kortom: Ik wil
het verschil kunnen maken! Tijdens de zwaarste stormen worden we het meest op de proef gesteld. En als deze voorbij zijn, weet je hoe sterk je was. Take care en stay safe Sandy van Schendel, wijkzuster Roosendaal
gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning
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“Verpleegkundigen
moeten goed luisteren
naar de bewoner”
Peter Voermans leert CIO’s omgaan met zenuwaandoening CMT
Een verhaal wordt een blijvende herinnering als het wordt verteld door degene die het heeft
meegemaakt. Vandaar dat in de opleiding Samen Leren in de Wijk ervaringsdeskundigen zo
belangrijk zijn. Zij dragen hun levenswijsheid over aan de Collega’s In Opleiding (CIO’s). Een van
hen is Peter Voermans (66) uit Breda, expert van de leergemeenschap Breedonk-Vredenbergh.
Als kind merkte Peter dat hij anders was dan de
andere kinderen. Hij kon niet hardlopen, springen of
voetballen. Als tiener en volwassene leerde hij ermee
leven. Naarmate Peter ouder werd, kreeg hij steeds
meer problemen met zijn spieren en botten. Toch
ontdekte pas vier jaar geleden de neuroloog dat de
Bredanaar lijdt aan de zenuwaandoening CharcotMarie-Tooth (CMT) type 1a. Een aandoening die het
omhulsel van zenuw-vezels aantast. Daardoor bereikt
het signaal van de hersenen zijn spieren in de benen
niet meer en vice versa.

Vrij onbekende ziekte

CMT is een vrij onbekende ziekte, ook bij verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.
Toch komt het bij 1 op de 10.000 mensen voor. Daarom vindt Peter het belangrijk dat verpleegkundigen
weten hoe zij met hem en zijn lotgenoten om moeten
gaan. Sinds 8,5 maand woont hij in Vredenbergh. “In
korte tijd kon ik niet meer lopen of staan. Daardoor
werd het gevaarlijk om thuis te blijven wonen”, vertelt
hij.

Masterclass

Aan twee groepen CIO’s van
Samen Leren in de Wijk heeft Peter een masterclass
gegeven over CMT. “Ik heb eerst toegelicht wat de
ziekte inhoudt en wat de gevolgen zijn. Maar ook wat
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ze kunnen verwachten als iemand met CMT in het
verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen. Het
is een graadje erger dan bij de andere bewoners die
eveneens niet mobiel zijn. Ik kan niets meer met mijn
benen. In mijn onderbenen kan ik geen enkele spier
meer bewegen en in mijn bovenbenen nog minimaal”,
vertelt Peter. “Verpleegkundigen moeten dan ook goed
luisteren naar degene die deze aandoening heeft. De
meesten zijn net als ik op internet gaan zoeken en
weten wat ze wel en niet moeten doen. Neem bijvoorbeeld het slapen. De volgende morgen word ik wakker in exact dezelfde houding als waarin ze me in bed
hebben gelegd. Maar na vijf of zes uur plat te hebben
gelegen, gaat het overal zeer doen. Daarom vraag ik
om bij de overdracht van de nacht-dienst mij uit bed te
halen. Dat voorkomt veel ellende.”

Leven met CMT

Tijdens de masterclasses probeert Peter de verpleegkundigen over te brengen wat het is om met CMT te
leven. “Dat is niet alleen motorisch, maar ook geestelijk zwaar”, ervaart hij. “Ik woon al 33 jaar in GeerenNoord. Dat is echt mijn wijk. Na 33 jaar kwam ik van
de een op de andere dag hier terecht, terwijl mijn
vrouw daar nog woont. Ik zit nu hier alleen en zij daar,
waar ik mee moet zien te leven. Ook daar moeten de
verpleegkundigen zich bewust van zijn. Ik hoop dat ik
dat over heb kunnen brengen.”
gratis mini-wijkzuster dekruisvereniging.nl/lid-aanmelden

“Ik ben een burger
met een achtergrond
en heb wat te bieden”

Het advies van Nel RooversFlendrie aan alle CIO’s:
‘Plan een uurtje in met NEL’

Vrijwilligster Nel Roovers-Flendrie helpt CIO’s verder
Een opleiding volgen is pittig, zeker in de zorg. De Collega’s In Opleiding (CIO’s) van Samen
Leren in de Wijk staan er niet alleen voor. Zij krijgen steun van coaches, leermeesters,
begeleiders, collega’s én van vrijwilligers, ook wel NEL genoemd. Die afkorting staat voor Nestor
Ervaringsdeskundige Leerlingenbegeleider, maar is ook afgeleid van Nel Roovers-Flendrie uit
Noordhoek. Bijna vanaf het begin van Samen Leren in de Wijk staat zij met raad en daad de CIO’s
bij en daar mag wat Nel betreft vaker gebruik van gemaakt worden.
Na jarenlang in het ziekenhuis te hebben gewerkt,
trad Nel in 1992 in dienst bij Surplus en kwam zo in de
wereld van de verpleeghuiszorg. Tot haar pensioen,
drie jaar geleden, vervulde zij verschillende functies in
Sancta Maria, Fendertshof, Antonius Abt en
Mauritshof. Daardoor heeft Nel een schat aan
ervaring. Het is dan ook niet vreemd dat zij kort na
haar pensioen werd gebeld of zij mee wilde denken
over het begeleiden van de CIO’s. “Ik ken het werk,
het werkgebied van de leerlingen en de medewerkers.
Ik kan als een helikopter het vakgebied bekijken en
meedenken”, vertelt Nel. “Doordat ik vrijwilliger ben,
maak ik geen deel uit van het team. Ik kan vrijelijk
adviezen geven, maar weet wel waar ik het over heb.
Ik ben een burger met een achtergrond en ik heb wat
te bieden.”

Er gewoon zijn

Nel wil er in eerste instantie gewoon voor de CIO’s
zijn. “Niet met wat de coaches en begeleiders doen,
maar met wat een oude wijze vrouw kan bijdragen.”
Dat is zeker bij Samen Leren in de Wijk heel veel.
“Het is een vrij nieuwe opleidingsmanier met een hele
mooie visie. Maar in het begin van hun opleiding en
werken moeten de CIO’s veel nieuwe dingen plannen, leren en doen. Daardoor zien sommigen door
de bomen het bos niet meer. Ik kan helpen het bos
weer te ontdekken”, meldt Nel. “Ik werk graag met ze
aan hun persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit.
Werken in de zorg -in een verpleeghuis of bij mensen
in de wijk- is, als het je ligt, een fantastisch vak. Heel
belangrijk is hoe je tijdens zorgverlening met de
gratis scholing samenlerenindewijk.nl/planning

ander omgaat, zodat je bewoner/cliënt zich op zijn
gemak voelt en blij is om je te zien. Contact maken
met de ander, hoe doe je dat? Voor mij was en is dat
altijd de grootste uitdaging. Met name in deze tijd met
corona is het van belang dat leerlingen en medewerkers zich gesteund voelen. De druk op hen is groot. Ik
kan als het nodig is als een kompas fungeren waarop
de leerlingen varen. Ik ben onpartijdig maar weet
haarscherp wat er op de werkvloer speelt. Iedereen
die ik tot nu toe begeleid heb, zegt: ‘Met jou praat ik
anders’. Logisch, want ik zoek het gesprek, niet meer
en niet minder.”

Aan tafel

Door de corona is het voor Nel lastiger geworden de
CIO’s te bereiken. “Ik ben in 2018 gestart door met ze
mee te lopen en de werkplaatsen te bezoeken. Door
corona kan dat niet meer. Wel ben ik het gesprek
aangegaan met leerlingen. Ik ontdekte dat ik aan
tafel veel meer voor ze kan betekenen dan als ik met
ze meeloop. Het zou fantastisch zijn als de CIO’s
mij mailen dat ze met mij in gesprek willen over wat
hen bezighoudt ten aanzien van hun werk, iets wat
ze moeilijk vinden, waar ze tegenaan lopen, het kan
van alles zijn. Mijn advies aan alle CIO’s is: ‘Plan een
uurtje in met NEL’. Het levert altijd iets op en je hoeft
het niet in je vrije tijd te doen. Ik zie mezelf echt als
een plus voor de leerlingen, voor het team en voor
de bewoners. Zelf word ik er ook gelukkig van. Als ik
iemand blij kan maken, ben ik ook blij. Eigenlijk vaart
iedereen wel bij NEL.”
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Bewaar dit blad!

Uw wijkzuster komt met haar kennis naar U toe
De Kruisvereniging Noord-Brabant zet zich in voor een andere manier van zorg en
ondersteuning: van mens tot mens. Ook als u een deel van de zorg op u neemt, kunt u
terecht bij de wijkzuster. Zodat u in uw eigen vertrouwde omgeving uw partner, familie
of vrienden kan helpen.

Heeft u een praktische vraag? Wilt u uw kennis vergroten?
Voor leden van de kruisvereniging is er nu een unieke mogelijkheid.
De wijkzusters houden vanaf 12 april 2021 digitaal spreekuur op maandag van 13.00-14.00 uur. U kunt
heel simpel deelnemen aan het spreekuur door op de button te klikken op www.dekruisvereniging.nl/spreekuur
(Zorg wel dat u een gratis Zoom account hebt. Deze kunt u aanmaken via https://zoom.us/signup)
Op het digitaal spreekuur kunt u terecht met uw vragen op allerlei gebied.

Planning Wijkzusterspreekuur
wijkzuster Marleen Stallinga		
12-apr
wijkzuster Chrissie de Nijs		
19-apr
wijkzuster Sandy van Schendel
26-apr
wijkzuster Laura van der Velden
03-mei
wijkzuster Anja Otto			10-mei
wijkzuster Monique de Regt		
17-mei
wijkzuster Lianne Sneep		
31-mei
wijkzuster Nanette van Sebille		
07-jun
wijkzuster Betina Marijnissen		
14-jun
wijkzuster Kim Jansen			
21-jun
wijkzuster Marleen Stallinga		
28-jun
wijkzuster Chrissie de Nijs		
05-jul
wijkzuster Sandy van Schendel
12-jul
wijkzuster Laura van der Velden
19-jul

In het volgende Kruisvenster planning van na de zomer.

Aanleren van praktische zaken? Ook hierbij kan de wijkzuster u helpen.
Lichamelijke verzorging
Aan- en uitkleden

Verplaatsingen in en om het huis
Hulp bij uitscheiding

Aan- en uittrekken van steunkousen
Hygiënisch werken

Hulp bij eten en drinken
Omgaan met hulpmiddelen
Tiltechnieken van bed naar
stoel

o.a. Signaleren van belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld huidbeschadiging of verkleuring.; Helpen bij wassen.; Hoe let ik op
mijn houding?

o.a. Volgorde kleden bij verlamming.; Hoe let ik op mijn houding?
o.a. Begeleiden bij rollatorgebruik.; Hanteren rolstoel.

o.a. Omgaan met catheterzak.; Omgaan met hulpmiddelen.

o.a. Hoe let ik op mijn houding? Hoe gebruik ik een hulpmiddel?

o.a. Hoe bescherm ik mezelf tegen infectie?; Hoe bescherm ik de
ander?

o.a. Welke aandachtspunten zijn er bij slikstoornissen?; Hoe ga ik
daarmee om?
o.a. Hoe ga ik op een goede manier om met de hulpmiddelen?;
Welke tips zijn er?

o.a. Hoe blijf ik gezond bij het uit bed halen van iemand?; Hoe let
ik op mijn houding?

Zodra het weer veilig is om bij elkaar te komen, zal de wijkzuster, naast digitaal
spreekuur, ook te spreken zijn op de ontmoetingsplaatsen van Samen Leren in
de Wijk, waar dan kennis en ervaringen gedeeld kan worden met andere leden
onder het genot van een kopje koffie. www.samenlerenindewijk.nl
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