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Dagelijks werken bij Lelie zorggroep ruim 4.000 medewerkers 
en vrijwilligers, in verschillende werkmaatschappijen, aan goede 
zorg- en hulpverlening. Ze maken mee dat een cliënt weer naar 
buiten kan, na een lange revalidatietijd. Ze oefenen op een duo-
fiets, zodat iemand weer de wind langs de haren kan voelen. 
Of maken mee dat iemand, na jarenlang bij ons te zijn ver-
zorgd, overlijdt. 
Ze zien iemand opknappen na een pittige therapie. Of trekken 
als thuishulp met weemoed de deur achter zich dicht omdat 
iemand eenzaam achterblijft.
Ze genieten van een gezin dat weer goed en veilig functioneert. 
Worden blij van iemand die tevreden achter de krant zit, met 
een vers kopje koffie.

Daarover willen we in dit magazine vertellen. Over ons werk. 
Over wat ons raakt. Over de zorg en diensten die we bieden. 
Over wat we als mensen  voor elkaar kunnen betekenen. In het 
kleine of in het grote. In verdrietige en in blijde tijden.

Dit magazine is ons eerste halfjaarlijkse magazine voor mede-
werkers, cliënten, zorgorganisaties, scholen, gemeenten en 
verzekeraars en ieder die geïnteresseerd is in zorg en hulpver-
lening.
Binnen Lelie zorggroep willen we  vanuit verschillende werk-
maatschappijen veel voor elkaar betekenen. En samen sterk 
zijn als christelijke organisaties in een samenleving waarin de 
ontwikkelingen op het gebied van zorg niet stilstaan. 

Kernwoorden hierin zijn verbondenheid en bewogenheid. We 
werken vanuit christelijke uitgangspunten en vertellen daar 
graag over. We zijn trots op al onze medewerkers en vrijwilligers. 
We hebben elkaar nodig. Als mensen, als organisaties. En we 
hopen dat dit magazine ook u en jou inspireert om anderen (di-
rect of indirect)  te (blijven) helpen; in het klein of in het groot.

Judith de Gelder
Hoofdredacteur Lelie magazine

Ons eerste 
Lelie magazine

Dit is het eerste Lelie magazine. Fijn dat 
u het leest. Als voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Lelie zorggroep ben ik trots op 
het werk dat dagelijks in de zorg- en hulp-
verlening wordt verricht. Voor ons als Lelie 
zorggroep  en voor onze cliënten is het van 
groot belang dat deze zorg- en hulpverlening 
beschikbaar is voor ieder dat nodig heeft.
Het Lelie magazine geeft u een kijkje in het werk 
en leven van onze medewerkers en cliënten. 
En dit is nog maar een eerste blik met een 
klein gedeelte, want ons pakket aan zorg-en 

hulpverlening is zeer uitgebreid (zie pagina 31).
Ik wens u veel leesplezier en ik kan u alvast vertel-
len: het blijft niet bij één nummer. We willen dit 
magazine in ieder geval ieder half jaar uit gaan 
brengen. In het najaar verschijnt ons tweede 
nummer. Ik kijk ernaar uit!

Johan van der Ham
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Lees meer over mijn ochtend in de zorg op pagina 14.

Trots

Volg @JohanvdHam op Twitter.
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‘Goede zorg gaat uit van
de behoeften van de  
cliënt en zijn naasten’

Betrokken en bewogen zijn en de professionaliteit niet uit het oog verliezen: de missie van Lelie 

zorggroep is goed zichtbaar in één persoon: een arts die gáát voor ‘goede zorg’. “Goede zorg 

gaat uit van de behoeften van de cliënt en zijn naasten, zowel lichamelijk, psychisch en sociaal, 

als levensbeschouwelijk,” aldus Kees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde.

Zijn persoonlijke leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Twee 
dochters overleden op zeer jonge leeftijd, na een lange lijdens-
weg. En in zijn werk heeft deze arts dagelijks te maken met 
ziekte, lijden en dood.  Uit woord en daad blijken zijn grootste 
passie: dat ieder mens op een goede manier kan leven, ook 
als het einde nadert. Kees: “Als mens mag je er zíjn en daarbij 
vind ik het belangrijk dat we er alles aan doen om te zorgen dat 
iemand op een ‘waardige wijze’ kan leven, op een manier die 
past bij die persoon, tot aan het sterven. Ik zie christelijk-geïn-
spireerde zorg dan ook als zorg die vanuit een bepaalde inten-
tie wordt gedaan: er staat een mens voor je die er mag zijn, hoe 
anders of beperkt hij of zij ook is: hij is van waarde. Aandacht 
en luisteren is daarbij het allerbelangrijkst.”

LIEFDE
“In de zorg is er veel aandacht, maar is er ook échte aandacht?” 
dat vraagt de ervaringsdeskundige zich regelmatig af. “Als je 
vraagt aan iemand: ‘hoe gaat het met je?’ wil je dan ook echt 
weten hoe het gaat? Rond het overlijden van twee van onze kin-
deren, voelden mijn vrouw en ik precies aan wanneer iemand 
echt betrokken was. Liefde heeft te maken met oog hebben 
voor de ander.” Bedachtzaam gaat hij verder: “Ik las laatst in 
een dagboekje dat je de liefde die je voelt voor Christus, mag 
inzetten voor de mensen die je tegenkomt. Dat raakt wat mij 
betreft de kern van christen zijn: het gaat niet direct om die 
kerkdienst op zondag, maar om het doorgeven van de liefde 
die je voor Christus voelt aan de mensen om je heen. Niet me-
teen met een Bijbel in de hand, maar door de manier waarop 
je er bent, de manier waarop je handelt, de manier waarop je 
in alle openheid met verwondering naar mensen kijkt. Er zit 

soms zoveel veroordeling in mensen, dat past niet bij liefde. De 
liefde die we betonen aan mensen, mag een afgeleide  zijn van 
de liefde voor Christus.”

MOED
Liefde vraagt ook moed, denkt de arts. “Moed betekent dat je een 
gesprek niet uit de weg gaat, ook als je eigen standpunt anders 
is. Binnen Lelie zorggroep hebben we te maken met verschillende 
mensen, met verschillende levensovertuigingen. Dat betekent dat 
er verschillend gedacht wordt over bijvoorbeeld euthanasie. 
Medewerkers van Lelie zorggroep werken niet mee aan eutha-
nasie, zo is afgesproken. Maar wat betekent dat als een cliënt, in 
overleg met de huisarts, wél kiest voor euthanasie? Blijf je je cliënt 

verzorgen en blijf je bewogen en betrokken bij je cliënt? Moed 
heeft voor mij te maken met de keus die je maakt om betrokken 
en liefdevol te zijn bij een cliënt, ook als zo’n cliënt een keuze 
maakt die niet bij je past. Moed betekent: niet zwart-wit denken, 
maar aandacht hebben voor de persóón, en voor de nuance.”

ACCEPTATIE
“Een hartstochtelijk fan van Feyenoord is net zo waardevol als 
iemand met een reformatorische achtergrond die tobt met 

Specialist ouderengeneeskunde Kees Goedhart:

Zo’n 4000 medewerkers van Lelie zorggroep zorgen dagelijks voor cliënten die extra zorg nodig 
hebben. ‘Bewogenheid en verbinding’ staan daarbij centraal. Lelie zorggroep wil graag gaan 
werken aan de hand van acht waarden: Acceptatie, Bewogenheid, Eerlijkheid, Liefde, Moed, 
Nederigheid, Volharding, Vreugde. Op pagina 10 worden deze waarden verder  
geïntroduceerd. In deze editie een interview met Kees Goedhart, specialist 
ouderengeneeskunde en arts-consulent palliatieve zorg, aan de 
hand van de acht waarden.

‘Er staat een mens voor je die er 
mag zijn, hoe anders of beperkt hij 
of zij ook is: hij is van waarde’
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DERTIG JAAR BIJ LELIE ZORGGROEP
Kees Goedhart (57) is al bijna dertig jaar verbonden aan Lelie zorggroep. 
Begonnen als specialist ouderengeneeskunde, heeft hij inmiddels één speci-
alisme: palliatieve zorg. Binnen Lelie zorggroep is hij betrokken (geweest) 
bij verschillende locaties. Daarnaast geeft hij onderwijs over palliatieve zorg 
(via ‘Leerhuizen palliatieve zorg’). Ook is hij voorzitter van de stuurgroep van 
het  ‘Netwerk palliatieve zorg Rotterdam en omstreken’ en onderdeel van het 
Consultatief Palliatief Team van de stad Rotterdam en het Maasstad Zieken-
huis, waar hij beschikbaar is voor vragen rond de palliatieve levensfase.
Kees is getrouwd en heeft ‘twee kinderen in leven’. Twee dochters zijn op 
jonge leeftijd overleden. Hij en zijn vrouw hebben twee kleinkinderen. Daar-
naast is Kees kerkelijk betrokken en is hij lid van een huiskring binnen zijn 
kerkelijke gemeente.

en dienstbaar blijft, kun je er zijn voor de ander. Dan kun je het 
opbrengen om de minste te zijn in een situatie. Iedereen is even 
waardevol, en mijn kennis is beperkt, dat maakt bescheiden.”

VOLHARDING
Als je ergens in gelooft, mag je daarin volharden, heeft de arts 
ervaren. “Volharden is een positieve eigenschap. Volharden 
heeft te maken met doorzetten. Daar hoort wel bij: onder-
scheid in hoofd-en bijzaken. Blijven volharden in bijzaken 
is niet verstandig. Maar als je goede dingen in handen hebt: 
blijf dan volhouden! Volharden betekent dat je laat zien dat 
je er bent voor iemand, ook als iemand daar misschien niet 
direct prijs op stelt. Volharden betekent misschien wel dat je 
bij iemand die denkt geen zorg nodig te hebben, een half jaar 
lang wekelijks door de brievenbus roept: ‘ik ben er voor u!’. 
Volharding zit in het contact met de ander, het niet snel laten 
afweten,” heeft Kees zelf ervaren.
“Volharden is ook: jezelf blijven als cliënt op een verblijfsafde-
ling, waar alles er misschien op gericht is dat je meegaat in het 
systeem.”

VREUGDE
Hij zou best wat meer vreugde willen ervaren in zijn leven. De 
gebeurtenissen in zijn persoonlijke leven én zijn werk maken 
dat hij weleens zoekt naar het ervaren van vreugde.  “Ik ben 
weleens jaloers op mensen die meer uitbundig hun vreugde 
kunnen beleven. Maar als je pijn, ziekte en machteloosheid 
hebt ervaren, is dat ook best een zoektocht. Wel beleef ik 
vreugde als ik samen met mijn vrouw,  onze  kleinkinderen zie 
opgroeien.” 
Ook beleeft Kees wel degelijk vreugde in zijn werk. “Je mag 
vreugde ervaren als je werk betekenis heeft. Betekenis in 
ons werk betekent altijd dat de ander de dag net als anders 
beschouwt dan als je er niet was geweest. Je doet ertoe. Je bent 
van betekenis geweest.”
“Vreugde ervaar ik als blijkt dat mensen, binnen de palliatieve 
zorg, op een goede manier overlijden,” vervolgt hij. “Als ze in 
harmonie met hun omgeving, op een waardige manier overlij-
den. Bij mensen met een christelijke achtergrond betekent dat 
vaak dat ze in vrede mogen sterven. Maar ik beleef net zoveel 
vreugde als mensen in hun eigen cultuur een rustig, vredig 
einde beleven. Ik zeg altijd: Gods genade is altijd vele malen 
groter dan wij mensen denken!”

zingevingsvragen,” dat ziet hij heel duidelijk terugkomen in 
hospice De Regenboog (ook onderdeel van Lelie zorggroep). 
“Onbevangen naar mensen kijken, dat betekent acceptatie 
voor mij,” vervolgt Kees. “Ik kijk graag met een blik van ver-
wondering naar de mensen om me heen: waarom zijn mensen 
zoals ze zijn? Wat een verscheidenheid aan mensen is er en wat 
is dat mooi!”

BEWOGENHEID
“Medelijden hoort niet in de zorg,” zegt Kees fel. “Als je té be-
wogen bent met mensen, bestaat het gevaar dat je iemand zielig 
gaat vinden. Medelijden klinkt denigrerend, terwijl jij niet méér 
waardevol bent dan degene voor wie je bewogenheid voelt.”
“Mee-lijden is wél belangrijk,” vindt hij, na jarenlange ervaring. 
“In de zorg mogen we een stukje op weg gaan met mensen. 
Dat kan alleen maar met passie en bewogenheid. Bewogenheid 
betekent dat je iets van de nood van de ander binnenlaat. Al 
moet je wel zorgen dat de problemen van je cliënt niet jouw 
problemen worden. Op het moment zelf bén je er voor je cliënt, 
daarna moet je de deur weer dichtdoen, anders kun je het zelf 

niet aan.” Op deze manier heeft Kees de afgelopen dertig jaar 
met veel liefde honderden mensen mogen begeleiden bij her-
stel van ziekte en/of handicap, en waar dit niet meer mogelijk 
was: tot aan het sterven. “Regelmatig heb ik ook patiënten en 
naasten bedankt voor de gelegenheid en het vertrouwen dat zij 
mij gaven, om er voor hen te mogen zijn.”  

EERLIJKHEID
“Doe je wat je belooft?” vraagt Kees kritisch. “Eerlijkheid bete-
kent dat je doet wat je belooft. Eerlijkheid is ook: als er iets fout 
gegaan is, erken dat dan ook. Soms is dat door een samenloop 
van omstandigheden. Dan hoef je niet persoonlijk je excuses 
aan te bieden, maar kun je wel zeggen dat je het betreurt. Dat 
is eerlijkheid. Want hoe krijg je iemand op de kast? Als je er 
omheen praat, als je het bagatelliseert, terwijl je het heus wel 
weet als iets niet goed was.”

NEDERIGHEID
Bij nederigheid denkt de arts aan ‘bescheidenheid en dienst-
baarheid’. “Daar hoort macho-gedrag niet bij. Als je bescheiden 

WAT IS PALLIATIEVE ZORG? 
Kees Goedhart ziet palliatieve zorg vooral als ‘goede zorg’. “Belangrijk is 
daarbij dat je uitgaat van de behoeften van de cliënt en zijn naasten. Bij 
palliatieve zorg willen we er alles aan doen om te zorgen dat iemand op 
een waardige wijze kan sterven en een goede kwaliteit van leven heeft tot 
aan het overlijden. En ‘kwaliteit van leven’ betekent daarbij: op een  ‘bij de 
persoon passende’  manier kunnen leven tot aan het sterven, uitgaande van 
de eigen visie en cultuur van de cliënt.” 
Lelie zorggroep biedt palliatieve zorg in haar huizen, in hospice De Regen-
boog en ook in de thuiszorg en palliatieve 24-uurszorg thuis.

@boekencentrum

Voor als je zorgt voor een ander

Uw bestelling portovrij bezorgd. Bestel snel en eenvoudig via www.boekencentrum.nl. Voer bij deze titels in het
winkelmandje de code 978239 in en u betaalt geen verzendkosten. Deze code geldt tot en met 31 augustus 2014.

Zorgen met zin
biedt mantelzorgers ondersteu-
ning bij hun eigen zingevingsvra-
gen en die van de zorgvrager. Wat
doet mantelzorg met het beeld
dat je hebt van God, je mede-
mens en jezelf?

Dit boek biedt ruime aandacht
aan zingevingsvragen van oude-
ren en laat zien hoe deze verwe-
ven zijn met de dagelijkse zorg-
en dienstverlening. Het is een
must voor managers, beleidsma-
kers en iedereen die af-
finiteit heeft met
de ouderenzorg.

Rouwen is een per-
soonlijk antwoord op leed. Nie-
mand kan je voorschrijven hoe het
moet, maar er zijn wel een paar
dingen die kunnen helpen.
Daarover gaat dit boek. Het is be-
doeld als steun, om je eigen weg te
vinden in het onherbergzame land
van verdriet.

Zonder de problemen die met ouder worden
gepaard gaan te bagatelliseren, laat Jean-
Jacques Suurmond in dit boekje zien dat er
juist een spirituele kans in verscholen ligt.
Ouder worden kan worden beleefd als een
spirituele weg, waardoor de kwaliteit van
leven toeneemt. Naast ‘alles wordt minder’
kan men
dan tegelij-
kertijd zeg-
gen: ‘ten
diepste
wordt alles
meer dan
ooit’.

€14,90

€17,90

€13,90

€8,75
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Joop van der Pool (63) 

met Jorien Roeland (32)
en Gineke den Hertog (29)

“Toen ik Joop zes jaar geleden leerde kennen, leefde hij op 
straat,” vertelt Intensief ambulant hulpverlener Gineke. “We 
spraken af bij mijn auto, bij de daklozenopvang, bij de Hema 
of op de adressen waar hij verbleef.” Het contact stopte toen 
Joop ‘kwijt’ was. Hij bleek in Argentinië te zitten. Compleet 
verward, verwaarloosd en beroofd van alles wat hij had, wist 
hij alleen nog te melden dat hij bij ‘Gineke van Agathos’ moest 
zijn. Jorien: “Uiteindelijk is hij op het vliegtuig gezet met een 
kaartje om zijn nek met telefoonnummers van ons.”
Gineke en Jorien hebben ervoor gezorgd dat Joop een huisje 
kreeg, ze hebben meubels en inboedel bij elkaar gezocht 
en gezorgd dat vrijwilligers samen met hen zijn huis konden 
schilderen. Ze helpen Joop bij alles: van doktersbezoek tot 

administratie, en van het zorgen voor zichzelf tot het kopen 
van kleding.
Joop is hen heel erg dankbaar. “Ze zijn geweldig! Ik heb veel 
steun aan hen. Je kan echt geen betere treffen, al heb ik na-
tuurlijk nog nooit iemand anders gehad…,” grapt hij. Gineke: 
“Door de relatie die we met elkaar hebben, kunnen we veel 
tegen elkaar zeggen. Ook als we soms weleens streng moeten 
zijn, vooral als Joop zijn boosheid niet in bedwang kan houden. 
Joop heeft veel humor, ondanks zijn moeilijke leven.”

Agathos, Cruciaal GGZ en STAGG bieden hulpverlening aan kinderen, 
jongeren en volwassenen in verschillende gebieden in Nederland. 

Van mens tot mens

Eigen huis 
   voor dakloze
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Vanuit de Raad van Bestuur

Wie ben je? Waarom doe je de dingen die je doet? Wat kan en 
wil je voor anderen betekenen? Dat zijn vragen die iedereen 
zichzelf weleens stelt. Vragen die iets zeggen over wie je bent. 
Of wilt zijn. Zeg maar: je identiteit.
 
Het zijn ook vragen die organisaties zichzelf stellen. Wat is de 
identiteit van Lelie zorggroep? En van de bij Lelie zorggroep 
aangesloten merken? Wat is voor ons belangrijk, voor onze 
cliënten? Waarom? En wat willen wij voor anderen beteke-
nen? Hoe willen wij door anderen gezien worden?
  
Voor Lelie zorggroep is  identiteit en imago  geen buitenkant 
of sticker. Wat je zegt te zijn, moet van binnenuit komen én 
blijken in de relatie tussen mensen.
  
Vorig jaar zijn er allerlei gesprekken gehouden waarin mede-
werkers met elkaar spraken over de identiteit. Deze gesprek-
ken hebben veel waardevolle kennis en inzichten opgeleverd. 
Ook zijn er acht waarden gekozen die we de komende tijd ver-
der gaan uitwerken in onze organisatie. Samen!
  
Dit Lelie magazine is geïnspireerd op de nieuwe waarden van 
Lelie zorggroep. Collega Kees Goedhart geeft in het interview 
in dit magazine zijn invulling van de waarden. Zo willen we 
elkaar blijven inspireren. Niet eenmalig, maar steeds weer 
opnieuw. Dagelijks.
We zijn erg benieuwd wat de waarden voor u of jou (gaan) 
betekenen. Niet alleen als je bij ons werkt, maar juist ook als 
cliënt of professionele (samenwerkings)organisatie. 
Want  zorgen doen we tenslotte samen.

De acht waarden van Lelie zorggroep zijn geïnspireerd op 
Bijbelse waarden. En ze zijn vertaald op een manier waardoor 
medewerkers en cliënten ze kunnen begrijpen. Of je nu chris-
ten bent of niet. Of je nu wel of niet de Bijbel kent: de waarden 
die Lelie zorggroep eruit haalt, worden door ieder herkend. 
Daarom werken we samen vanuit deze waarden. 
  

DE WAARDEN VAN LELIE ZORGGROEP:

Acceptatie
Beuuogenheid
Eerlijkheid

Liefde
Moed

Nederigheid
Volharding
Vreugde

 
In de komende periode zullen we in onze uitingen aandacht 
besteden aan onze identiteit. En hoe onze collega’s en onze 
cliënten zich rondom deze waarden aan elkaar verbinden en 
elkaar dienen. Met goede en aandachtvolle zorg.

Johan van der Ham is voorzitter van de Raad van Bestuur van Lelie 
zorggroep. 
Frans Knuit is lid van de Raad van Bestuur van Lelie zorggroep.

Waarden die inspireren

JOHAN VAN DER HAM: “Goede zorg vanuit onze christelijke 

identiteit: dat hoop ik met Lelie zorggroep waar te kunnen 

maken.”

FRANS KNUIT: “Ik zie de waarden als een medaille met twee 

kanten. Ze komen ergens vandaan, de bron ervan is belangrijk. 

Dat is de ene kant. Tegelijkertijd -dat is de andere zijde- willen we 

dat de waarden van praktische betekenis zijn voor iedereen. Voor 

mijzelf zijn deze waarden een belangrijke inspiratiebron, ook in 

alle keuzes die we als bestuurders maken voor Lelie zorggroep.”
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Paardenkoppen, kippen, honden of katten: André de Looff 
(14) uit Kapelle draait er zijn hand niet voor om. Hij figuur-
zaagt de schitterendste dingen. Daarvoor kreeg hij op de We-
reld Autisme Dag de eerste prijs in een talentenwedstrijd voor 
jongeren met autisme, georganiseerd door Agathos.

Soms kan uw rolstoel of loopstok wel een opfrissertje gebruiken! Roos 

Prommenschenkel was in 2006 Miss Nederland voor vrouwen met een 

lichamelijke beperking. Zij heeft een stichting opgericht en een web-

site met producten voor een meer aantrekkelijke rolstoel of loopkruk.  

www.pimpedbyroos.nl

Tip: vrolijke rolstoel

Lelie nieuws

NIEUW: HUIZE NIEUWOORD IN WOUDENBERG
In september 2014 opent Lelie zorggroep een nieuwe chris-

telijke woonzorglocatie: Huize Nieuwoord in Woudenberg. 

www.huizenieuwoord.leliezorggroep.nl

NIEUWE TOEKOMST VOOR WAELESTEIN
Waelestein in Rotterdam Charlois wordt een Huis voor Ver-

zorgd Wonen. Vanwege het nieuwe overheidsbeleid moest dit 

verzorgingshuis eigenlijk haar deuren sluiten. Lelie zorggroep 

heeft er alles aan gedaan om dát te voorkomen. En dat is 

gelukt! www.waelestein.leliezorggroep.nl

WELKOM STAGG
Sinds 1 januari 2014 is STAGG 

aangesloten bij Lelie zorggroep. 

STAGG is een GGZ-instelling 

met locaties in Houten, Rotterdam en Zwolle. STAGG biedt 

professionele psychologische hulp, gebaseerd op een bijbels 

mensbeeld. De hulp is toegankelijk voor iedereen, ongeacht de 

kerkelijke achtergrond.

www.stagg-ngk.nl

WESTERSTEIN GENOMINEERD
Verpleeghuis Westerstein in Hoogvliet is genomineerd voor de 

‘Gastvrijheidszorg Award 2014’.  Westerstein maakt daarmee 

kans om te worden uitgeroepen tot het meest gastvrije ver-

pleeghuis van Nederland, in de categorie kleinschalig wonen.

VIJF JAAR HOSPICE DE REGENBOOG 
Hospice De Regenboog vierde onlangs haar vijfde verjaardag 

met cliënten, medewerkers en betrokkenen. Lelie zorggroep 

is blij en dankbaar met dit Hospice in Rotterdam, dat zoveel 

mag betekenen voor mensen die hier de laatste fase van hun 

leven doorbrengen.

Het programma ‘Meldpunt’ van Omroep Max maakte op  

23 januari 2014 een mooie reportage over De Regenboog.

Voor meer informatie, zie: www.leliezorggroep.nl.

Wat is nu mooier dan in de lente lekker naar buiten gaan? 

Diverse vrijwilligers van Lelie zorggroep nemen onze cliën-

ten weleens mee voor een wandeling. 

In verpleeghuis Siloam doet een groep bewoners zelfs mee 

aan de wandelvierdaagse, in rolstoelen. 

In verpleeghuis Pniël oefenden vrijwilligers onlangs op 

de duofiets. Op deze fiets kan een bewoner die slecht ter 

been is, tóch nog een gezellig ritje maken. Ziet u ze rijden 

in Rotterdam? Zwaai gerust, maar doe wel voorzichtig…

ZieZoZorg

André is figuurzaagtalent

Zorg voor 
Rwanda

RAMEN zemen  
in Veenendaal
Vier medewerkers van Agathos gingen in 

hun vrije tijd een ochtendje ramen zemen 

bij diverse cliënten. “Enerzijds komen we 

zo onze cliënten tegemoet, anderzijds 

proberen we hiermee vrijwilligers te prik-

kelen af en toe emmer en zeem ter hand 

te nemen. Een kleine moeite met als effect 

enorme dankbaarheid van mensen die het 

echt niet meer zelf kunnen,” verzekert de 

teammanager.

Taart van  
tevreden cliënt  
Een jarige cliënt bezorgde diverse 

medewerkers van Lelie zorggroep en 

Agathos een goede dag door te trak-

teren op een prachtige taart. Wat een 

verrassing!

Oefenen met de duofiets

Veel medewerkers van Lelie 
zorggroep wonen, zorg en 
welzijn dragen maandelijks 
een euro bij aan een goed 
doel: Zorg voor Rwanda. 
Zij maken zich sterk voor 
betere zorg voor ouderen 
en gehandicapten in twee 
plaatsen in Rwanda. 
www.zorgvoorrwanda.nl
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“In de praktijk zie je precies wat wij met Lelie zorggroep voor ogen hebben,” 
concludeert Johan van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur, nadat hij een 
ochtend mee mocht naar cliënten in de thuiszorg en in een van de verpleeghui-
zen van Lelie zorggroep. “Ik zag échte liefde en verbondenheid, prachtig om te 
zien!”

Johan van der Ham vindt het erg belangrijk om regelmatig te zien hoe mede-
werkers en cliënten van Lelie zorggroep met elkaar verbonden zijn. “Binnen 
Lelie zorggroep werken een aantal teams als ‘zelforganiserende teams’, dat 
zijn teams die de zorg zoveel als mogelijk zelf regelen, zonder tussenkomst 
van leidinggevenden of planners. Het voordeel daarvan is dat er veel meer 
flexibiliteit en rechtstreeks contact is en dat een cliënt vaak te maken heeft 
met maar één contactpersoon. Ik heb vanochtend gezien dat dat veel goeds 
doet in de band tussen een medewerker en een cliënt.” 
Hij heeft veel respect voor de mensen die dag in dag uit al hun zorg en liefde 
geven aan mensen die dat nodig hebben. “De manier waarop verzorgster 
Natasja een bewoner van een van onze huizen hielp met eten, deed me den-
ken aan het beeld van een kleinkind die dat vol liefde voor haar opa doet. Dat 
kan alleen maar als je een enorme passie en bewogenheid voelt.”
In de huizen van Lelie zorggroep wordt ernaar gestreefd om een echt thuis 
te creëren, dat als het ware draait als een gezin. In sommige huizen wonen 
mensen in kleine groepen (kleinschalig wonen). De verzorgenden regelen 
de boodschappen en koken de maaltijden en de groep eet gezamenlijk. Dat 
vraagt veel van de medewerkers, denkt Johan van der Ham, “maar het draagt 
zeker bij aan het gevoel van thuis zijn. Het gebeurt nogal eens dat kinderen 
van bewoners aanschuiven bij de maaltijd en een handje helpen. Dat is voor 
mij een voorbeeld van grote onderlinge betrokkenheid, naar beide kanten.”

Voorzitter Johan van der Ham 
loopt mee in de zorg

‘Ik zag échte Liefde’

Fotoreportage



Catrien van Bommel (80) 

met Thea Brouwer (51)
” De zorg van anderen vergeten?
 Dat kan niet, met het RD.      ”

Weet waar u voor staat.

ACTIE
2 weken het RD 

gratis

Probeer vrijblijvend het Reformatorisch Dagblad gratis!
Ga naar www.proefweken.nl/lelie

Van mens tot mens

“Ik vind het belangrijk om bewoners goed te kennen, zodat we 
elkaar goed begrijpen en ik hen goed kan begeleiden,” vertelt 
Thea, die Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is en 
al bijna 15 jaar in de Burcht werkt, een van de huizen van Lelie 
zorggroep in Rotterdam. 
Bewoner Catrien is heel erg gehecht aan Thea. “We kennen 
elkaar al 7 jaar en we hebben veel meegemaakt rond Catriens ge-
zondheid. Ze is zeer beperkt en heeft het hier in het verleden heel 
moeilijk mee gehad. Omdat we elkaar al zo lang kennen, weet ik 
het aardig in te schatten als ze weer ziek aan het worden is. We 
mogen elkaar wel, ook omdat we het vaak over Zeeland hebben, 
waar onze beide voorouders vandaan komen. Catrien is echt van 
slag als ik er niet ben.”

Aandacht vindt Thea het allerbelangrijkst in haar werk. “Ca-
trien was niet gemakkelijk in ’t begin, want ze heeft meerdere 
psychische problemen. Maar ik probeer altijd haar goede kant 
naar boven te halen. En ik probeer om door een houding heen 
te kijken. Ik vind het ook belangrijk om goed contact te hebben 
met de familieleden.”
Catrien: “Ik heb duidelijkheid nodig en die geeft Thea me. 
Dat vind ik fijn. Ze heeft aandacht voor mij als persoon en dat 
maakt me gelukkig.”

Onze huizen in Rotterdam zijn er voor verpleging, verzorging, behande-
ling en activiteiten. 

Allebei  
    uit Zeeland

Advertentie
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Een trauma kun je 
niet verstoppen

Zonder dat Hanneke het zich bewust is, 
blijkt het kano-ongeluk een traumati-
sche ervaring. Ze heeft last van angst- en 
paniekaanvallen die ze niet goed kan 
plaatsen. Daarnaast heeft ze lichamelijke 
klachten in de vorm van hartkloppingen 
en gespannen spieren. Ze zit niet lekker  
in haar vel en vraagt zich af of het kano- 
ongeluk zoveel invloed heeft op haar.  

Ook is ze vroeger gepest en daar heeft ze 
nog steeds moeite mee.

TRAUMA’S
“Ik wist dat ik hulp nodig had, zeker als 
moeder van opgroeiende kinderen,” 
vertelt Hanneke. “Ik merkte dat ik het 
vreselijk moeilijk vond om onze oudste 
zoon naar school te brengen. En hoe 

moest ik hem weghouden bij alle gevaarlij-
ke waterpartijen? Ik kwam erachter dat ik 
twee echte trauma’s had: het pestgedrag 
in mijn kinderjaren en het kano-ongeluk.” 
Hanneke meldt zich aan voor hulp bij Cru-
ciaal, een organisatie voor christelijke GGZ 
en onderdeel van Lelie zorggroep. Na het 
eerste gesprek stelt de therapeute onder 
andere EMDR voor. Maar Hanneke twijfelt: 
zou dit een therapie zijn die ook voor 

christenen geschikt is? Het lijkt zo vaag, 
bijna mystiek, wat er gebeurt. Van haar 
predikant krijgt ze de tips om in ieder geval 
een christelijke therapeut te zoeken, het 
biddend te doen en er alleen mee te begin-
nen als ze er een goed gevoel bij krijgt.

VINGERS VOLGEN
Na een aantal gesprekken besluit Ellen 
van Dorp, GZ-psycholoog en EMDR- 
therapeut, samen met Hanneke om met 
behulp van EMDR-therapie eerst het  
pesttrauma aan te pakken. Het is een 
spannende en vermoeiende sessie.  
Hanneke moet in gedachten teruggaan 
naar het moment waarop de pesters haar 
‘aanpakten’. De beelden en de herbele-
ving maken veel emoties los. Op dat mo-
ment krijgt Hanneke de opdracht om de 
vingers van Ellen, die heen en weer gaan, 
te volgen. Langzaam vermindert de hef-
tigheid van de emotie. Na de sessie gaat 
Hanneke opgelucht, “moe, nee, eigenlijk 
gesloopt” naar huis. Deze vermoeidheid 
duurt drie dagen. Het is voor Hanneke 
een wonderlijke ervaring: “Er ontstond 

een soort gat, ik was mezelf even kwijt 
en ik moest erg wennen aan mijn nieuwe 
ik,” vertelt ze. 

BOOS
“Wat er bij EMDR gebeurt, kan ik niet he-
lemaal verklaren, wel weet ik dat het mij 
enorm geholpen heeft. Ik heb God ervoor 
kunnen danken.” Na de eerste EMDR-ses-
sie komt bij Hanneke duidelijk het gevoel 
naar boven dat ze er mag zijn. “God heeft 
mij gemaakt en mij bedoeld zoals ik ben. 
Ik kan nu keuzes voor mijzelf maken.” 
Zo durft Hanneke ook de tweede sessie 
aan: de behandeling van haar trauma met 
het kano-ongeluk. Deze sessie verloopt 
anders. “Wat ik verrassend vond tijdens 
deze sessie, is dat er vooral gevoelens van 
boosheid loskwamen. Ik werd enorm boos 

op God. Hij was erbij tijdens dat kano-on-
geluk en heeft het zomaar laten gebeuren! 
Ik stond verrast van deze emotie. Wat 
moest ik nu toch met mijn boosheid?” 
Haar predikant wijst haar erop dat je ook 
je boosheid bij God kwijt kunt: ‘Hij kan het 
wel hebben hoor, als je boos op Hem bent.’
De boosheid is ook onderwerp in de 
gesprekken die zij tussen de EMDR-ses-
sies door heeft met Ellen, haar therapeut. 
Tijdens de derde EMDR-sessie gebeurt er 
iets wonderlijks met Hanneke. Ze ervaart 
dat God erbij is en dat die nabijheid 
nu geen boosheid, maar vertrouwen 
oproept. “Alsof God wil zeggen: Ik ben er 
altijd bij, wat er ook gebeurt.” 

RUST
Voordat Hanneke aan de therapie begon, 

gebruikte ze al langere tijd medicijnen 
tegen hartkloppingen. Sinds ze begon-
nen is met de behandeling, heeft ze deze 
medicijnen niet meer nodig gehad. Wel 
gebruikt ze nog antidepressiva, maar die 
worden afgebouwd en dat gaat heel goed.
Hoewel de therapie nog niet is afgerond, 
ervaart Hanneke voor het eerst echte rust. 
Ze heeft niet meer de neiging om de hele 
dag haar kinderen te volgen, uit angst om 
ze overal kwijt te raken. Ze kan genieten 
van het feit dat de kinderen zichzelf ver-
maken terwijl zij ontspannen in de zon zit.

Om privacyredenen is de naam van Hanneke 
gefingeerd.

* EMDR staat voor:  
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Hanneke is 15 jaar als ze met 

vriendinnen een kanotocht 

maakt. De tocht, die met veel 

plezier is begonnen, loopt dra-

matisch af. De kano slaat om en 

Hanneke weet zich nauwelijks in 

veiligheid te brengen.  

Bij Hanneke, inmiddels moeder 

van vier levenslustige  kinderen, 

breekt het zweet uit als de kinde-

ren maar in de buurt van water 

komen.

Over EMDR in de (christelijke) hulpverlening

Ellen van Dorp, GZ-psycholoog bij Cru-

ciaal, onderdeel van Lelie zorggroep:

WAT IS EMDR?

“EMDR is een effectief bewezen behandelmetho-

de voor het verwerken van negatieve ervaringen. 

Nare ervaringen kunnen klachten geven als 

somberheid, angst, paniek of een negatief 

zelfbeeld. Als een bepaald onderwerp moeilijk 

bespreekbaar is of veel emoties oproept, soms 

tot verbazing van de cliënt zelf, dan kan dat 

wijzen op een onverwerkt trauma. Blijkt 

dat inderdaad zo te zijn, dan stel ik voor om 

EMDR toe te passen.”

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN  

EMDR-SESSIE?

“Tijdens de behandelgesprekken wordt aan 

de cliënt gevraagd de traumatische herinne-

ring in grote lijnen te beschrijven. Vervolgens 

zoeken we het meest nare stukje in deze ‘film’ 

en gaan we na waarom juist dit ‘plaatje’ zo-

veel emotie oproept. Heeft de cliënt het nare 

gebeuren van dat moment weer helder voor 

ogen, dan leidt de therapeut de cliënt af door, 

met tussenpozen, de vingers voor de ogen van 

de cliënt heen en weer te bewegen. Terwijl de 

cliënt de vingers van de therapeut volgt, zie je 

dat de spanning afneemt. We gaan hiermee 

door totdat het kijken naar het ‘plaatje’ geen 

negatieve emotie meer oproept.”

IS EMDR WEL ‘CHRISTELIJK 

VERANTWOORD’?

“EMDR is geen ‘hocus-pocus’, maar deze be-

handeling heeft alles te maken met de werking 

van de hersenen. Sinds de methode wordt toe-

gepast, is er veel wetenschappelijk onderzoek 

gedaan dat bewijzen levert dat EMDR écht 

werkt. Soms slagen de hersenen er niet in een 

bepaalde gebeurtenis goed ‘op te slaan’, name-

lijk als deze erg overrompelend was of gepaard 

ging met veel emoties. Met EMDR help je de 

hersenen als het ware om dit alsnog te doen.”

‘Ik moest erg  
wennen aan mijn
nieuwe ik’
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Van mens tot mens

Mevrouw Roos (69) 

met Lizet Peperkamp (47)

Door een val in huis heeft mevrouw Roos anderhalf jaar gele-
den haar ruggenwervel beschadigd, waardoor ze nu niet meer 
kan lopen en veel hulp nodig heeft.
Hulp bij huishouden Lizet: “Ik kwam erachter dat mevrouw 
Roos nooit meer alleen naar buiten kon. Via Marktplaats vond 
ik een goedkope rolstoel, waardoor we samen uitstapjes kon-
den maken.”
“Maar ik dacht: ‘Zo’n rolstoel is nu wel mooi, maar nu kan 
ze nog steeds niet zelfstandig naar buiten…’,”vervolgt Lizet, 
“Opnieuw heb ik via Marktplaats gezocht, nu naar een goede 
tweedehands scootmobiel. Na wat zoekwerk heb ik er een voor 
haar gevonden die paste binnen haar budget. Op een zaterdag-
ochtend zijn we de scootmobiel, samen met mijn man, gaan 

halen. En nu rijdt ze er lustig op los!”
Mevrouw Roos: “Eigenlijk wil ik niemand tot last zijn, maar ik 
ben erg blij dat Lizet deze scootmobiel voor me geregeld heeft.” 
 “We vullen elkaar aan en we zeggen het ook tegen elkaar als we 
vinden dat de ander geen leuke kleren aan heeft,” vertelt me-
vrouw Roos. En Lizet vult aan: “Eerlijk zijn is belangrijk, anders 
ga je dingen opkroppen en dan ga je ertegenop zien als ik kom.”
Ze kennen elkaar goed, blijkt uit de opmerkingen die ze over en 
weer maken. Blij kijkt Lizet mevrouw Roos aan: “Nu kunt u op 
vrijdag weer uw visje halen of even naar uw dochter verderop!” 

Agathos en Curadomi bieden thuiszorg, verpleging en begeleiding in 
verschillende gebieden in Nederland. 

Scootmobiel 
   via Marktplaats

Advertenties

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijn-
weg 2, 2906 ZC  
Capelle a/d IJssel
010 258 5000

Buitenpolikliniek
Nesselande
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
010 258 5700

Buitenpolikliniek
Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel
010 258 3400

IJsselland Ziekenhuis
Betrouwbaar en vertrouwd

Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen regionaal 
ziekenhuis met 390 bedden. Het ziekenhuis heeft  
een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande en  
een buitenpolikliniek in Krimpen a/d IJssel. Meer  
dan 1500 medewerkers, 110 medisch specialisten en  
220 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor optimale 
zorg voor patiënten. Het speerpunt is de maag-, darm-  
en leverzorg.

www.ysl.nl 

  
Roukens
Oogzorg   
Roukens
Oogzorg

DÉ OPTICIEN 
DIE BIJ U 
AAN HUIS 
KOMT!

u w  o p t i c i ë n  a a n  h u i s

Professionele oogmeting

Keus uit vele brilmonturen

Advies over brillenglazen

Gediplomeerd opticien

Regelt evt. zorgvergoeding

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

0180 - 531 870
info@roukensoogzorg.nl

www.roukensoogzorg.nl

Waarom Roukens Oogzorg?

GRATIS MERKZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL
* enkelvoudig,  (+6.00 tot - 6.00; cyl. 2.00); voor multifocus geldt een toeslag v.a. € 100,-. Geldig tot 30-08-2014.

*

Bestellen via
www.npvzorg.nl/waardevolleven 

Met thema’s als: 
orgaandonatie, dementie, 
eenzaamheid, anticonceptie, sedatie, 
abortus, mantelzorg, levenseinde, 
reanimatie.

NIEUW!
€ 17,50
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Nee!
HANNY VOGEL (55 JAAR): 
“Ik houd heel veel van mijn moeder en 

van mijn schoonouders, maar mijn huis 

is zodanig dat ik hen niet in huis kan nemen, 

hoe graag ik ook voor ze wil zorgen. Mijn 

man werkt fulltime en ik parttime. Hier-

door kunnen wij niet de zorg verlenen 

die ze elke dag nodig zouden hebben als 

hun situatie verslechtert.”

NAISCHA JOSEPHA (21 JAAR):
“Ik zou mijn ouders niet zo snel in huis 

nemen. Mijn moeder en ik lijken erg veel 

op elkaar qua persoonlijkheid en daar-

door zouden we alleen maar botsen. Ik zou 

wel elke week bij haar op bezoek komen 

en ervoor zorgen dat ze de juiste zorg 

krijgt, bijvoorbeeld door haar medicatie-

lijst bij te houden.”

MARC HAVERKORT (47 JAAR):
“De stelling is voor mij een gepasseerd 

station: mijn vader is overleden. Mijn 

moeder is eerst opgenomen in een ver-

pleeghuis en woont nu in een vorm van 

kleinschalig wonen voor mensen met 

dementie. In de aanloop naar de opna-

me heb ik wel ‘ns gedacht: ik trek bij 

mijn moeder in om haar te verzorgen, 

maar ik realiseerde me ook dat dit mijn 

privéleven en werk zo op de kop zou zetten 

dat het niet mogelijk was. Wel hebben 

we ervaren dat zo’n beslissing tot veel 

gevoelens van schuld en tekortschie-

ten  kunnen leiden.”

WILMA GOUW (49 JAAR): 
“In eerste instantie zou ik mijn ouders 

niet in huis nemen. Ik ben zelf aan het werk 

en heb m’n eigen verplichtingen, de zorg 

voor mijn ouders past daar niet in. Mijn 

ouders zijn nu nog jong, maar als het 

zover zou zijn, zou ik er wel goed over na 

moeten denken. Alleen als het écht niet 

anders kan, zou ik mijn ouders wel in 

huis nemen.” 

KAROLINE VEEFKIND (48 JAAR): 
“In ons huidige huis lukt het niet om mijn 

ouders in huis te nemen. Maar door omstan-

digheden ben ik toch naar een huis aan 

het kijken waar de mogelijkheid bestaat 

om mijn ouders samen met mijn man en 

mij in één huis te laten wonen. Dus dan 

is er sprake van een eigen huishouding in 

één woning. Mijn man is er alleen geen 

voorstander van…”

Ja!
MARIJKE VAN ZUILEN (52 JAAR):
“Ik voel me moreel verplicht om m’n 

ouders in huis te nemen, omdat ik als 

kind gezien heb dat mijn moeder haar moeder 

en schoonmoeder altijd verzorgd heeft. Deze 

taak was normaal voor mijn moeder, dat 

deed ze met liefde. Hoe ik het allemaal 

zou moeten regelen met mijn werk, is 

de volgende vraag. Misschien kan het 

‘zorgverlof bij zeer ernstige ziekte’ in de 

cao uitgebreid worden?” 

MADELEINE VAN WEL (25 JAAR): 
“Het hangt er vanaf hoe hulpbehoevend 

mijn ouders zullen zijn en hoe zwaar het 

verzorgen zal zijn, zowel geestelijk als 

lichamelijk. Maar ik zou mijn ouders met 

liefde in huis nemen en er, indien finan-

cieel mogelijk, mijn baan voor opzeggen om 

mijn ouders goed te verzorgen. Alleen als het 

huis ervoor verbouwd moet worden, zal 

ik er nog eens over na moeten denken.”

RINSKE JANSEN (25 JAAR):
“Er is een grote kans dat het door de cri-

sis lang zal duren voordat we terug zijn 

op ons oude niveau van welvaart, waarbij 

iedere oudere goed verzorgd was. Op 

dit moment ziet het ernaar uit dat wij, 

kinderen van onze ouders, meer zullen 

moeten gaan bijdragen wanneer zij hulp-

behoevend worden. Als ergotherapeut 

hoop ik, door middel van bijvoorbeeld 

het aanpassen van de omgeving, een 

bijdrage te leveren aan een zo groot mogelijke 

zelfredzaamheid.”

POPPY MARTINUS (36 JAAR):
“In onze cultuur is het gebruikelijk dat je 

je ouders in huis neemt. Zij hebben altijd 

voor je gezorgd en zo kun je iets terugdoen. 

Mijn moeder is nog niet zo oud, dus ik 

weet nu nog niet hoe ik het precies ga 

regelen.”

NAOMI VAN DER LAAN (24 JAAR):
“Ik zou zeker proberen om mijn ouders 

bij mij in huis te nemen. Ik ben degene die 

van ze houdt en kan daarom de beste zorg 

geven. In een verpleeghuis is het verle-

nen van zorg je beroep, daar zit denk ik 

minder gevoel bij. Maar als de zorg te 

zwaar wordt, bijvoorbeeld met wassen en 

tillen, zou ik niet meer voor mijn ouders 

kunnen zorgen.”  

JANNEKE (43 JAAR):
“Onze ouders hebben jarenlang zorg 

aan ons gegeven. Nu ze ouder worden, 

zijn de rollen omgekeerd. Qua ruimte en 

toegankelijkheid van onze woning zou 

ik het beste bij hen kunnen gaan wonen. 

Voor langere tijd zal het niet te doen 

zijn, maar een paar weken na een opera-

tie zou wel haalbaar zijn.

Met mijn broers en zussen zouden we 

eerst goed moeten bespreken hoe de 

zorg verdeeld zou moeten worden. Met 

meerdere mantelzorgers houd je de 

zorg langer vol.”

Als het over zorg gaat, heeft bijna iedereen een mening. Persoonlijke ervaringen en gevoelens  
geven vaak de doorslag. Wat is uw mening? Discussieer mee op www.leliezorggroep.nl.

Mijn mening

‘Als het écht nodig  
is, neem ik mijn  

ouders in huis’



‘Ik doe dit uit 
dankbaarheid’

Vrijwilliger Martin den Uijl (76)

‘Dankjewel is  

meer dan genoeg’

Vrijwilliger Nick Borremans (47)

Toen Marijke Enzlin begin 2011 met een forse burn-
out in de ziektewet terechtkwam, had ze bijna twee 
jaar nodig om daar weer bovenop te komen. Daarna 
was een baan in haar beroep, als apotheek-assisten-
te, geen optie meer. Vrijwilligerswerk bij Lelie zorg-
groep bleek goed bij haar te passen.
 
“Thuiszitten leek me niets, al deed ik al wel wat an-
der vrijwilligerswerk,” vertelt Marijke. Via de ‘Vrijwil-
ligerswinkel’ kwam ze bij Lelie zorggroep terecht. Ze 
ging aan de slag bij hospice De Regenboog en bij 
verpleeghuis Pniël. “Ik moest er eerst wel over na-
denken of ik het zag zitten om in een hospice te gaan 
helpen, ik vond het best eng. Maar dankzij gewel-

dige collega’s, die me meteen meenamen naar de 
appartementen van het hospice, was ik helemaal om. 
En ik vind het nog steeds fantastisch om te doen! 
Het voelt goed om in deze fase iets te kunnen be-
tekenen voor onze bewoners. Alles dankzij een heel 
fijn team; zowel de samenwerking met ‘beroeps’ als 
collegavrijwilligers is prima.”
Ze ondersteunt de beroepskrachten wanneer die de 
bewoners helpen bij toiletbezoek, wassen en aankle-
den. Ook voorziet ze de mensen “van een natje en 
een droogje”. “Het is bijzonder om een eindje mee 
op te mogen lopen met bewoners, en voor hen te 
zorgen in hun laatste levensfase.”
Daarnaast doet ze bij verpleeghuis Pniël administra-
tief werk, zoals het uitwerken van activiteitenlijsten, 
het maken van een nieuwsbrief, het organiseren van 
uitjes en het notuleren van de vergaderingen van de 
vrijwilligers. 
Het vrijwilligerswerk geeft haar veel voldoening. De 
bos bloemen die ze krijgt als dank voor de drie dag-
delen per week waarop ze vrijwillig haar talenten 
inzet, wordt wel gewaardeerd. “De bloemen zijn 
prachtig en ik ben er erg blij mee!” 

Fluitend en glimlachend wast hij de ramen van  
cliënten van Lelie zorggroep: Nick Borremans. Hij 
is werkloos en sinds augustus 2013 ondersteunt hij 
huishoudelijk medewerkers door ramen te zemen 
bij cliënten.

De gemeente zorgde voor een uitkering, maar vroeg 
een tegenprestatie: ‘verplicht vrijwilligerswerk’. En 
nu wordt Nick alweer bijna een jaar ingezet als vrij-
williger voor het zemen van de ramen en het schoon-
maken van de balkons. Hij doet dat 20 uur per week, 
verdeeld over 5 dagen. 
Nick vindt het geweldig om een bloemetje te krij-
gen als dank voor zijn vrijwilligerswerk. “Het is echt 
een mooi bosje bloemen en een prachtige waarde-
ring voor wat ik doe!”
In ’t begin moest hij zijn draai vinden bij de werk-
zaamheden, maar die heeft hij inmiddels gevon-
den. “Alle cliënten bij wie ik kom, zijn erg aardig 
voor me. Bij de meesten krijg ik gelijk de vraag of 
ik een kopje koffie wil en dan moet ik helaas altijd 

‘nee’ zeggen, want ik 
drink geen koffie. Ge-
lukkig hebben ze vaak 
ook thee. En zodra we 
aan de thee zitten, ma-
ken we een praatje over 
van alles en nog wat. De 
meeste cliënten zeggen 
altijd dat ik zo snel klaar 
ben met het wassen van 
de ramen. En dan zie ik 
ze altijd opvrolijken als 
ze gaan kijken of ik het 
wel goed gedaan heb. 
Ze zijn altijd blij als de ra-
men weer schoon zijn. Wat kan je een mens toch 
blij maken met iets kleins!”
“Soms vragen cliënten: ‘wat krijg je van me?’, ik zeg 
dan altijd: ‘dankjewel is meer dan genoeg’. Ik ga 
altijd met een glimlach weg en kom met een grote 
glimlach aan bij de volgende cliënt.”
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Nog steeds is hij dankbaar voor de manier waar-
op zijn vrouw verzorgd is in verpleeghuis Pniël, een 
van de huizen van Lelie zorggroep. “Dat ik nu vrij-
willigerswerk doe, is vooral uit waardering voor de 
hartelijkheid en warmte waarmee de zusters mijn 
vrouw verzorgd hebben. Er is toen echt een hechte 
band ontstaan.”

Martin den Uijl is erg 
dankbaar voor de sfeer 
en hartelijkheid die hij in 
Pniël ervaart en daar-
om is hij na het overlij-
den van zijn vrouw, twee 
jaar geleden, vrijwilliger 
geworden.  “Als ze toen 
tegen me hadden ge-
zegd dat ik niet meer 
mocht komen toen mijn 
vrouw was overleden, 
had ik dat heel erg ge-
vonden!”
Waar hij de bloemen 
nu aan te danken 
heeft, begrijpt hij niet 

helemaal. “Ik vind mezelf niet zo belangrijk, maar ik 
hoor wel vaker dat ik mezelf niet zo moet wegcijfe-
ren. Ik vind de bloemen wel heel mooi. Ik waardeer 
het echt!”
Een keer in de twee weken brengt hij bewoners naar 
de zondagavondzang, waar oude geestelijke liede-
ren worden gezongen. Ook assisteert hij bij een 
Bijbelgespreksgroep en staat hij op een oproeplijst 
voor vrijwilligers. Al met al is hij zo’n drie keer per 
week actief als vrijwilliger. “Ik vind het erg mooi dat 
ik op die manier iets kan betekenen voor andere 
mensen. Ik ben eigenlijk voor alles in en werk graag 
overal aan mee.”
Omdat Martin veel  ervaring heeft met dieren, laat 
hij de bewoners ook weleens kennismaken met 
kippen en kuikens. “Het is altijd mooi om te zien 
hoe de bewoners genieten als ze die diertjes zien, 
en ermee kunnen knuffelen. Daar hebben ze het 
dagen later nóg over! Soms zijn de kuikentjes he-
lemaal rood geworden van de lippenstift, door alle 
kusjes die ze hebben gekregen.”

Ramen wassen, helpen met koken, begeleiden bij uitstapjes: wat moeten we zonder vrij-
willigers? Ook binnen Lelie zorggroep werken veel vrijwilligers. Zonder financiële vergoe-
ding staan ze klaar voor hun medemens. 
Tegen al die vrijwilligers zegt Lelie zorggroep: heel hartelijk dank! Voor deze editie van het 
Lelie magazine staan drie vrijwilligers extra in het zonnetje. 

Een Leliebloemetje
        voor...

‘Thuiszitten  
leek me niets’

Vrijwilliger Marijke Enzlin (60)
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Veranderingen in de zorg: 
wat betekenen die voor u?

De belangrijkste gevolgen van de 
hervorming (die start vanaf 2015):
•  Meer mensen dan nu zullen, met onder-

steuning en zorg, langer thuis blijven 

wonen.

•  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

de ondersteuning van burgers bij het 

participeren in de samenleving en het 

zorgen voor elkaar. Uw gemeente kan 

op maat huishoudelijke ondersteu-

ning bieden (het budget hiervoor is na 

verloop van tijd lager dan voorheen). 

Bij het samenstellen van maatwerk voor 

passende ondersteuning, wordt een 

beroep gedaan op het sociale netwerk 

van iedere zorgvrager.

•  Gemeenten kunnen beter inspelen op 

lokale omstandigheden en de zorgbe-

hoefte van cliënten. Daarom wil het 

kabinet dat de gemeente vanaf 2015 

ondersteuning en begeleiding aan huis 

levert. Deze taken vallen dan onder de 

Wmo. Gemeenten krijgen zelf de vrij-

heid om te bepalen wie welke voorzie-

ningen uit de Wmo echt nodig heeft.

•  Om de zorg en ondersteuning zo goed 

mogelijk op maat, met korte lijnen én 

vanuit deskundigheid, te kunnen bie-

den, werken  gemeenten met bijvoor-

beeld wijkteams en wordt de wijkver-

pleegkundige gezien als de spil van 

de zorg  (zowel op medisch als sociaal 

gebied) in de wijk. 

BIJVOORBEELD: 
Het gezin Peterse heeft nu een indicatie 

voor 4 uur huishoudelijke hulp per week. 

Mevrouw Peterse is moeilijk ter been, 

maar blijft als mantelzorger zorgen voor 

haar man met Alzheimer. Vanaf 2015 zal de 

gemeente in gesprek gaan met mijnheer 

en mevrouw Peterse en hun familie, over 

de mogelijkheden van de familie om te 

helpen in het huishouden. Of heeft de kerk 

bijvoorbeeld mogelijkheden om mevrouw 

te helpen bij de wekelijkse boodschappen? 

Vervolgens bepaalt de gemeente hoeveel 

ondersteuning het gezin Peterse krijgt.

WAT DOET LELIE ZORGGROEP? 
Lelie zorggroep wil goed inspelen op de 

veranderingen, zodat we aan iedereen 

de zorg- en hulpverlening kunnen blijven 

bieden die hij of zij nodig heeft. We 

hebben of zoeken intensief contact met 

de gemeenten waarin we werken. Ook 

richten we onze organisatie anders in om 

flexibel in te kunnen spelen op de veran-

deringen waar we mee te maken krijgen. 

De zorg- en hulpverlening krijgt op veel 

meer terreinen met veranderingen te ma-

ken. Meer lezen over deze veranderingen 

en hoe Lelie zorggroep hiermee omgaat? 

Zie leliezorggroep.nl/2015.

In de illustratie op de pagina hiernaast ziet u 

hoe de gemeente de zorgvragen vanaf 2015 

gaat behandelen.

De overheid is bezig met het voorbereiden van grote veranderingen in 

de zorg- en hulpverlening. Uitgangspunt is dat de burger samen met 

familie/vrienden/buren (dat is: het sociale netwerk) zoveel mogelijk 

zelf zijn of haar ondersteuning organiseert. Wanneer dit onvoldoende 

lukt, zullen de professionals  helpen om de ondersteuning te realise-

ren. Om deze zorg dichtbij te kunnen organiseren, gaan daarom meer 

taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten.
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Lezersactie!

Zorgen voor een ander raakt je, of je nu wil of niet. Man-

telzorgers krijgen vaak te maken met vragen, noodkreten, 

uitingen van zorg of vreugde. Daarover gaat het boek Zorgen 

met zin, als mantelzorg je raakt. Schrijvers die in hun persoon-

lijke of professionele leven ervaring hebben met mantel-

zorg, schrijven over thema’s als zinverlies, loslaten, grenzen 

en verantwoordelijkheid. 

Kent u een mantelzorger die u dit boek gunt? Geef ons dan 

zijn of haar naam door, met een motivatie waarom u vindt 

dat hij of zij dit boek goed zou kunnen gebruiken. Mail dit 

naar leliemagazine@leliezorggroep.nl o.v.v. ‘lezersactie’. Lelie 

zorggroep heeft 50 boeken beschikbaar. De winnaars krij-

gen persoonlijk bericht.

Gratis boek  
voor een ander?

“Sorry, het liep vanmorgen even anders.” Met die uitspraak kwam ik  
’s ochtends te laat op mijn werk. Die nacht was ik wakker geweest voor 
mijn broer, het ging niet zo goed met hem. ‘s Ochtends heb ik daarom 
wat dingen moeten regelen en de arts gebeld. Het is een nadeel van 
mantelzorg: de zorg komt ook op momenten dat het je niet uitkomt. 
In de huidige samenleving ontkomen we niet aan mantelzorg. De 
overheid treedt terug, zorgorganisaties hebben minder geld, omzien 
naar elkaar wordt vanzelfsprekend geacht. Als je 8 uur (of meer) zorgt 
voor iemand uit de familie, vrienden- of kennissenkring, dan heet dat 
tegenwoordig ‘mantelzorg’. 
Mantelzorg heeft voor- en nadelen.  
Vaak zijn het twee kanten van eenzelfde medaille.
-  Als mantelzorger ken je de persoon die je verzorgt goed. Je weet haar-

fijn wat de kwetsbaarheden en voorkeuren zijn. De zorg die je biedt, is 
daardoor op maat, als een handgenaaid maatpak. 

-  Ook een mantelzorger kan last krijgen van een kokervisie. Een pro-
fessionele medewerker heeft een frisse en, als het goed is, deskundige 
blik. Meestal heb je beide nodig.

-  Mantelzorgers zijn vaak 24 uur per dag bereikbaar, ze zijn bekend en 
vertrouwd. Zorgorganisaties hebben zich aan regels te houden, zoals 
de arbeidstijdenwet, en wisselen nogal eens van personeel.

-  Bij mantelzorgers ligt de gedachte ‘onvervangbaar’ te zijn als een 
leeuw op de loer. Vanuit liefde zet je de ander op de eerste plek. Pas 
na een tijdje merk je dat je overbelast bent. Balans brengen in draag-
last en draagkracht is een kunst. 

Mantelzorg:  
de voor -en nadelen

LELIE ZORGGROEP EN MANTELZORGERS
Lelie zorggroep vindt mantelzorgers erg belangrijk. Daarom organiseert 
Lelie zorggroep in verschillende regio’s mantelzorgbijeenkomsten, met 
interessante lezingen of workshops. 
Daarnaast beschikt Lelie zorggroep over een landelijke Mantelzorgtele-
foonlijn: 0900-2244777. Mantelzorgers kunnen dit telefoonnummer bellen 
voor een luisterend oor, informatie, advies of praktische tips. Mailen kan 
ook: mantelzorg@leliezorggroep.nl. 
Bovendien bieden onze locaties in Rotterdam logeermogelijkheden (kortdu-
rend verblijf ) voor cliënten, als de mantelzorger een adempauze nodig heeft, 
of op vakantie gaat. 

MANTELZORGFEITEN 
- Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers.
- Mantelzorgers zorgen minstens 8 uur per week, 3 maanden of langer.
- Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of schoonouder.
-  Bijna 20% verzorgt een partner en ongeveer 10% zorgt voor een kind. 

 (Het overige deel geeft zorg aan een ander familielid of kennis.)
-  1 op de 8 combineert mantelzorg met een baan, en in de zorgsector  is dit  

twee keer zoveel!

Christine Boersma (34) werkt bij Lelie zorggroep en is mantel- 
zorger voor haar broer. Ze zet de voor- en nadelen op een rijtje.

Advertentie

Omdat ieder leven 
waardevol is

Kijk voor meer informatie op 
www.prolife.nl 

Wij zien het leven als een wonder van God. Waardevol, maar ook kwetsbaar. Als het leven als een geschenk 
wordt gezien, heeft elk leven waarde. Daarom verdient ieder leven zorg, aandacht en bescherming.

Onze zorgverzekering sluit aan bij een christelijke levensovertuiging. We helpen u graag om kwalitatief 
goede en betaalbare zorg te vinden die het beste bij u past. Maak een bewuste keuze. Kies voor een 
zorgverzekeraar die u verzekert van verantwoorde zorg.

55871-1405.indd   1 06-05-14   14:40
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Column

Waardevolle zorg
Regelmatig kom ik bij mijn oude tante Floor. Als kwieke 70-er heeft 
ze nog computerles gegeven aan de bewoners van de serviceflat 
waar ze woont. Ze is nu de 90 ruim gepasseerd. Haar ogen gaan 
achteruit. Lezen en computeren gaan moeilijker. Dat valt haar 
zwaar. De glans en waarde van het leven lijken ervan af te gaan. 
Met een groter tv-beeldscherm en luisterboeken kan ze praktisch 
gezien voorlopig weer vooruit.
Als ik bij haar ben, zegt ze weleens dat ze het niet erg zou vinden 
als ze op een ochtend niet meer wakker zou worden. Ik vind het 
heel begrijpelijk dat ze verlangt naar de hemel en dat ze het aardse 
leven achter zich wil laten. We fantaseren dan samen over hoe 

mooi het in de hemel zal zijn. Maar op die momenten zeg ik ook 
hoe waardevol ik het vind dat ze er nog is en dat ik met haar kan 
praten. Hoe mooi het is dat ik haar verhalen kan horen over vroe-
ger. Ook die dingen waar vroeger niet zo makkelijk over gesproken 
werd: het verlies van haar kind na de geboorte. Destijds werd het 
beter voor de moeder geacht om het kind snel weg te halen. Teveel 
emoties zouden niet goed zijn voor een vrouw die net bevallen was. 
Ze was ook niet bij de begrafenis.   

Het zijn altijd bijzondere gesprekken met mijn tante. Aan 
de ene kant ervaart mijn tante Floor verlies van waarde en 
glans van het leven, maar in relatie en gesprek met mij en 
haar kinderen, blinken de waarde en glans weer op.

In de omgang met mensen die verlies van waarde 
ervaren, kun je mensen weer met waardigheid 

bekleden door respectvolle bejegening en 
menswaardige behandeling. Volgens mij is 
dat de kern van waardevolle zorg.

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Colofon Lelie magazine

Wanneer is zorg waardevol? Op deze plaats schrijft een exter-
ne columnist over zijn/haar persoonlijke ervaringen met zorg. 
Deze keer: Esmé Wiegman. Ze is directeur van de Nederlandse 
Patiënten Vereniging.

In gesprek met mij en haar kinderen, 

blinken de waarde en glans weer op
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Verzorgings- verpleeghuizen Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn
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Huize Nieuwoord Woudenberg

Zorgpartners Lelie zorggroep

Werkgebieden

(Vanaf 1 juli werkt Lelie zorggroep in een structuur met vijf regio’s)

Legenda

Bent u benieuwd naar wat Lelie zorggroep 
voor u kan betekenen?

Sla deze pagina dan snel om!

Lelie zorggroep biedt hulp en  
zorg in vele gebieden in Nederland
Op deze kaart ziet u de plaatsen van onze huizen, 

kantoren en zorgpunten. We leveren zorg en hulp-

verlening in de gebieden rondom deze locaties.



Bij de naam Lelie zorggroep kan het niet missen:  
een bloem als logo maakt het beeld compleet. 

DE BLOEM VAN LELIE ZORGGROEP WIL UITSTRALEN DAT WE:

•  Een veelkleurige organisatie zijn, met diverse onderdelen, producten en merken. 
•  En dat we, ook al zijn we allen verschillend, ons verbonden weten door de christelijke waarden van 

waaruit we willen zorgen. Daarom is het kruis ons gezamenlijke middelpunt.
•  Het kruis zien we ook als wegen die bij elkaar komen; die van cliënt en zorgverlener.  

Die van organisaties, van vrijwilligers. Want de relatie tussen mensen staat  voor ons centraal. 

Hoe oud je ook bent of hoe kwetsbaar. Hoe diep je ook zit. 
Of juist hoe gelukkig, hoe jong, hoe sterk je bent... 
We willen met elkaar groeien en bloeien. Ieder mens is uniek 
en is het waard om van harte voor te zorgen!


