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Worden wie je bent
Mantelzorgers: 
 het zijn net mensen…  
Mantelzorger Plonie:  
‘Ik doe dit niet in eigen kracht’ 
De wijkverpleegkundige 

als spil in de wijk

Soms is een klein gebaar genoeg om iemand te laten weten  
hoe blij je met hem of haar bent.   
Een knipoog, een arm om de schouder, een bosje bloemen,  
een telefoongesprek... 
Lelie zorggroep heeft een ansichtkaart gemaakt. Voor u,  
om te sturen naar iemand die u wilt bedanken.  

Bent u blij met uw mantelzorger, buurman, collega,  

tante, verzorgende of kleinzoon?  

Laat ’t weten en zeg: bedankt!
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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.



Kees Goedhart:

Jij de hand

Ook oog en oor zijn nodig

God heeft ons verbonden

Niemand is overbodig
Ieder hoort erbij

Ik de voet

Uit de Bijbel (naar aanleiding van 1 Korintiërs 12 :  14–22)
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11 30276 Na de lancering van het eerste Lelie magazine stroomden de 
reacties binnen. Cliënten, medewerkers en relaties reageerden 
zeer positief. Als dát geen stimulans is om met veel enthousias-
me te werken aan het tweede nummer! 

Veel  mensen vertelden ons hun ideeën voor nieuwe verhalen. 
En daarmee ervaren we letterlijk dat we elkaar tot hand en voet 
kunnen zijn. De één weet dit, de ander kan dat. En wat komen 
we samen ver! 

Dat we elkaar nodig hebben, zoals een lichaam niet zonder 
delen kan, blijkt ook uit de inhoud van dit nummer. We beste-
den veel aandacht aan mantelzorgers, die binnen de zorg en 
hulpverlening een belangrijke rol vervullen. We kijken naar de 
relatie tussen cliënten en medewerkers, naar wat hulpverleners 

voor anderen kunnen betekenen én andersom. Want evengoed 
geldt dat je als hulpvrager of kwetsbaar mens van betekenis 
bent voor een ander. Niemand is overbodig. En vanuit dat 
mooie Bijbelse uitgangspunt mogen wij voor elkaar zorgen. 
Ook in tijden van veranderingen in de zorg.

Wilt u een hand of een voet zijn voor ons of voor anderen? 
Denk dan gerust mee over de inhoud van het volgende  
magazine. Of deel dit Lelie magazine uit aan anderen. 
Of… stuur een kaartje naar iemand die dat goed kan gebrui-
ken (zie achterzijde).

Judith de Gelder
Hoofdredacteur Lelie magazine

Niemand is  
overbodig

Blij en verrast kijken we terug op de goede 
ontvangst van het eerste Lelie magazine. 
We moesten duizenden exemplaren bij-
drukken. Dat stemt ons tevreden.
Ook in dit tweede magazine staan herkenba-
re verhalen uit de zorg. De dagelijkse praktijk 
staat centraal. ‘Mevrouw Jansen’ komt aan 
het woord. Want om háár gaat ’t! Dagelijks 
zijn bijna 4000 collega’s van Lelie zorggroep 
aan het werk voor onze cliënten, bewoners of 
patiënten. En zeer veel vrijwilligers! Zonder al 
die inzet kunnen we onze belofte niet inlossen: 
goede zorg voor iedereen. 

Als christelijke organisatie worden we door Gods 
liefde gemotiveerd om ons werk te doen. Voor 
iedereen die ons weet te vinden. Iedereen is 
welkom, zonder uitzondering.
We hopen dat ook dit magazine goede ingang 
vindt. En een echte inkijk  geeft in wat we dage-
lijks doen. Veel leesplezier!

Johan van der Ham
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Mevrouw Jansen

Volg @JohanvdHam op Twitter.
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Interview
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‘De overheid vraagt het nu,
maar wij zijn al tien jaar 
met mantelzorg bezig’

Als ervaringsdeskundige kan Corrie Vroon (61) zich als geen ander inleven in mantelzorgers, die 

ze veelvuldig ontmoet in haar werk als Productmanager mantelzorg bij Lelie zorggroep. Toch 

loopt ze niet met haar eigen ervaringen te koop. “Als ik een lezing geef, zeggen mensen soms:  

‘U verwoordt precies wat ik als mantelzorger voel en ervaar’. Dan vertel ik dat mijn man en ik een 

ernstig gehandicapte zoon hebben voor wie we jarenlang volledig gezorgd hebben.”

Dertien jaar waren ze getrouwd, toen Corrie en Henk hun 
eerste zoon, Ferdinand - nu 26 -, kregen. Heel dankbaar en blij 
waren ze. Twee jaar later was Corrie weer in verwachting. Dat 
was een zwangerschap met veel spanningen. “Ik had de hele 
zwangerschap heel sterk het gevoel dat er iets niet goed was 
met de baby. Toen Alexander werd geboren, bleek al gauw dat 
hij zich niet zo ontwikkelde zoals zou moeten. Hij had voe-
dings-en groeiproblemen en epileptische aanvallen.” Alexan-
der bleek een ernstige hersenbeschadiging te hebben en had 
veel zorg nodig. Er volgt een jarenlange periode van intensieve 
mantelzorg. Inmiddels woont Alexander in een instelling. Cor-
rie: “De handicap van Alexander deed gelijk een appèl op ons-
zelf en op onze levensverwachtingen en dromen die we hadden 
voor onze kinderen. Op het moment dat de dingen niet zijn 
zoals je had verwacht, wat dan? Hoe wordt dan je toekomst?” 

LIEFDE
“Henk en ik zijn veertig jaar getrouwd. De liefde staat bij ons 
centraal. Dat zie ik echt als een basishouding, niet alleen in 
ons huwelijk, maar ook in ons gezin en in mijn werk. Liefde ver-
bindt je met anderen. Dat hebben we ook ervaren toen Alexan-
der werd geboren. Zijn komst gaf veel zorg, maar hij is ook met 
zoveel liefde in ons gezin ontvangen! Ik geloof niet dat je zoiets 
kunt met alleen menselijke liefde. Dat móet liefde van God 
zijn. Vanuit die liefde wil je zorgen voor een ander, het goede 
zoeken voor de ander. Omdat je je verbindt met de Bron.”
Corrie ervaart die liefde van God ook in haar werk. Ze vindt 
liefde een belangrijke basis voor Lelie zorggroep. “We zijn een 
christelijke organisatie en dat betekent voor mij dat we zorg en 

hulpverlening bieden vanuit een goeie intrinsieke motivatie, 
vanuit de liefde van God. Hij heeft door Jezus laten zien wat die 
liefde betekent.”

ACCEPTATIE
Corrie heeft in haar leven moeten accepteren dat sommige din-
gen zijn zoals ze zijn. Dat was niet altijd gemakkelijk. “Vlak na 
de geboorte van Alexander besefte ik: dit kind is zó kwetsbaar! 
Dat kwetsbare riep bij mij, als moeder, een soort oergevoel op. 

Ik was ervan overtuigd dat ik alles zou inzetten wat ik in me had 
om hem alle kansen te geven in dit leven.” Maar de ontwikke-
ling van Alexander stond op een gegeven moment stil. Corrie: 
“Ik werd daar eerst wanhopig van. ‘De tijd is mijn vijand’, heb 
ik weleens geroepen. Omdat de tijd verder ging en Alexander 
steeds verder achterop raakte in zijn ontwikkeling. Het is dan 
lastig te accepteren hoe de toekomst wordt. Ik voelde me 
machteloos.”
Corrie ziet dit terug bij veel mantelzorgers. “Mantelzorgers heb-
ben een intens verlangen om het goede te doen voor de zorgvra-

Mantelzorgspecialist Corrie Vroon:

Zo’n 4000 medewerkers van Lelie zorggroep zorgen dagelijks voor cliënten die extra zorg nodig hebben. 
‘Bewogenheid en verbinding’ staan daarbij centraal. Lelie zorggroep werkt aan de hand van acht waar-
den: Acceptatie, Bewogenheid, Eerlijkheid, Liefde, Moed, Nederigheid, Volharding, Vreugde.
In deze editie een interview met Corrie Vroon, Productmanager mantelzorg en informele 
zorg bij Lelie zorggroep, aan de hand van de acht waarden.

‘Er zíjn voor kwetsbare mensen,  
vanuit een innerlijke bewogenheid, dat 
vraagt moed in een tijd waarin alles 
lijkt te draaien om bezuinigingen’
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CORRIE VROON: MANTELZORGSPECIALIST
Corrie Vroon (62 jaar) woont in Amersfoort en is getrouwd met Henk. Samen 
hebben ze twee uitwonende zonen: Ferdinand (26 jaar) en Alexander (24 
jaar). Alexander is geboren met een hersenbeschadiging en is ernstig gehan-
dicapt. Hij is jarenlang liefdevol verzorgd door Corrie en Henk en woont nu 
in een instelling. 
Sinds 2000 werkt Corrie bij Lelie zorggroep en houdt ze zich bezig met man-
telzorg: van de mantelzorgtelefoonlijn tot het geven van lezingen, van het 
trainen van medewerkers rondom mantelzorg tot bemiddeling bij conflicten. 
Ook voor ‘overbelaste mantelzorgers’ heeft Corrie altijd een luisterend oor. 
Corrie heeft veel sociale contacten, houdt van wandelen in de natuur, is lid 
van een literatuurgroep en is actief binnen haar kerkelijke gemeente.

doet of je werk uitvoert. Daar heb je andere mensen bij nodig. 
In mijn omgeving heb ik een aantal mensen die mij helpen om 
me te spiegelen en te kijken naar de manier waarop ik mijn 
werk doe.”
Binnen Lelie zorggroep ziet Corrie het als een belangrijke taak 
om eerlijk om te gaan met cliënten. “Je moet proberen mensen 
zoveel mogelijk in hun eigen kracht te laten. Daarbij moet je 
helder zijn in je verwachtingen naar elkaar toe. Je moet mensen 
niet willen pamperen of medicaliseren. Je streven moet zijn om 
mensen in hun kracht te zetten. Daardoor maak je als organi-
satie misschien minder winst, maar je kunt jezelf daardoor wel 
eerlijk in de ogen kijken. Het allerbelangrijkste is het welzijn 
van de cliënten en de mantelzorgers.”

MOED
Corrie vindt het moedig dat Lelie zorggroep zich al jaren be-
zighoudt met mantelzorg. “Het wordt nu door de overheid op 
de agenda gezet, maar Lelie zorggroep is al bijna tien jaar met 
mantelzorg bezig. Niet omdat het moet, maar omdat we het 
belangrijk vinden om de cliënt op de eerste plaats te zetten.”
Ook vraagt het moed om in een seculiere wereld te stáan voor 
de zorg en hulpverlening die Lelie zorggroep biedt, denkt 
Corrie. “We zijn afhankelijk van veel externe factoren, zoals 
bezuinigingen en veranderingen. Ik vind het mooi dat Lelie 
zorggroep de moed heeft om zich te onderscheiden. Dat Lelie 
zorggroep vanuit acht christelijke waarden zorg wil vormgeven. 
En dat we klaar staan voor iedereen die dat nodig heeft en voor 
ieder mens dat kwetsbaar is. Er zíjn voor kwetsbare mensen, 
vanuit een innerlijke bewogenheid, dat vraagt moed in een tijd 
waarin alles lijkt te draaien om bezuinigingen.”

VREUGDE
 “We hebben veel zorg in ons leven ervaren, maar we hebben 
ook altijd genoten met elkaar,” concludeert Corrie. “En als  
Alexander goeie dagen heeft, kan ik daar ook erg van genie-
ten.” Aanvullend: “Het kan ook vreugde geven om te zorgen 
voor iemand die dierbaar voor je is. Dat ervaar ik in mijn 
persoonlijke leven en zie ik ook in mijn werk. Ook voor mantel-
zorgers is het zorgen niet altijd alleen maar zwaar.”
En Alexander? Die is op dit moment gelukkig, voelt Corrie. “Ik 
zie dat Alexander gelukkig is, in de instelling waar hij woont, 
op de zorgboerderij waar hij komt en ook als hij in de weeken-
den bij ons is. Mijn kinderen zijn gelukkig, dat is het belang-
rijkste. Ik ben dankbaar dat ons leven zo gelopen is.”

ger, maar veel mantelzorgers lopen ook tegen hun eigen grenzen 
aan. Mantelzorgers krijgen een extra opdracht in het leven. Zo-
iets overkomt je, het is niet iets waar je voor kiest. En de overheid 
vraagt in de toekomst alleen maar meer van mantelzorgers.” 

BEWOGENHEID
Liefde en bewogenheid voor je kind of voor een naaste, dat zit 
diep verweven in ons mensen, heeft Corrie ervaren. “Ik heb 
daarin wel mijn weg moeten zoeken. Ik wilde Alexander álles 
geven, maar had het gevoel dat ik voortdurend tekortschoot. Ik 
had niet genoeg energie, niet genoeg geduld, te weinig begrip. 
Ik heb het echt heel zwaar gehad met de zorg voor Alexander. 
En tegelijk heb ik zoveel liefde voor hem. Ik besef nu dat ik 
dingen van mezelf heb verlangd die ik helemaal niet kon. En ik 

heb afstand moeten nemen van de dromen die ik had.”
Ze heeft veel steun ervaren van mensen om haar heen. “Een 
vriendin heeft me geholpen door te zeggen dat God niet van 
mij vraagt dat ik fulltime voor Alexander zorg. Ik voelde me 
verantwoordelijk voor de zorg voor Alexander. Maar ik heb 
ook geleerd dat ik de zorg voor Alexander mocht loslaten. Hij 

blijft altijd aan mijn zorg toevertrouwd, maar hij is wel uit huis 
gaan wonen. Je redt het soms niet als gezin. Je redt het soms 
niet als mantelzorger. Ik hoop dat meer mantelzorgers zichzelf 
toestaan dat ze het niet allemaal alleen moeten kunnen.”

VOLHARDING
“Mantelzorgers weten soms niet hoe ze het allemaal nog vol 
kunnen houden. Zeker ook in combinatie met het gezin of 
werk. Iedereen zou zichzelf eigenlijk iedere dag een vraag moe-
ten stellen: ‘Wat heb ik vandaag nodig om het vol te kunnen 
houden?’ Die vraag is heel belangrijk, omdat anders het gevaar 
bestaat dat je aan jezelf voorbijloopt. Maar je bent zelf verant-
woordelijk voor je eigen functioneren. Kijk dus elke dag naar 
wat je nodig hebt om te kunnen ontspannen. Alleen dan houd 
je het zelf ook vol. Dat betekent ook dat je als mantelzorger 
soms het gesprek moet aangaan met andere mensen in de om-
geving van de zorgvrager, ook eventueel met de professionele 
zorg. Om goed in kaart te brengen wie wat gaat doen.”

NEDERIGHEID
“Als mensen zijn we kwetsbaar. Wat vandaag goed gaat, kan 
morgen zomaar anders zijn. Ik heb dat extra ervaren sinds de 
geboorte van Alexander. Ik vind ‘nederigheid’ een ingewikkeld 
woord, maar ik kan wel wat met het begrip ‘kwetsbaarheid’. 
Ten diepste zijn we allemáal kwetsbaar en beperkt.”

EERLIJKHEID
“Eerlijkheid is binnen relaties heel belangrijk, zowel privé als 
in het werk. Eerlijkheid gaat uit van vertrouwen.  Het betekent 
ook dat je jezelf vragen stelt over de manier waarop je dingen 

WANNEER BEN JE MANTELZORGER?
Mantelzorgers zorgen onbetaald, minstens 8 uur per week, drie maanden of 
langer, voor een naaste die zorg nodig heeft. Dat is meestal een familielid. 
In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers.
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‘Stel jezelf de vraag: wat heb  
ik vandaag nodig om het vol  
te kunnen houden?’



 

Mevrouw Tetelepta (89)  

met Maikel Ruhulessin (52)

“Maikel en ik hebben heel goed contact, elke dag. Ik vind ’m 
de beste die hier werkt,” vertelt mevrouw Tetelepta over haar 
verzorgende Maikel. Maikel is eerst verantwoordelijk verzorgen-
de (evv) voor een van de kleinschalige woongroepen in verpleeg-
huis Tiendhove. Hij is verantwoordelijk voor de basiszorg van 
de ‘Molukse groep’:  zes demente bewoners met een Molukse 
achtergrond. Hij houdt zich bezig met de verzorging, begeleidt 
bij het opstaan en aankleden, doet de was, helpt bij activiteiten, 
doet boodschappen, kookt en zorgt zo voor een echt thuis voor 
de hele groep.
Omdat Maikel zelf ook een Molukse achtergrond heeft, is er volgens 
hem een sterke band met álle mensen uit de groep. Samen zingen 

ze mee met Molukse muziek en soms speelt Maikel er gitaar bij.
Mevrouw Tetelepta heeft een speciaal plekje in zijn hart. “Ze is 
voor haar leeftijd nog geweldig bij de tijd. Ze wil ook nog graag 
weten wat er allemaal in de wereld speelt en stelt daar dan 
vragen over. Daarmee houdt ze de nachtverpleging middenin de 
nacht vaak bezig…”  
Voor mevrouw Tetelepta is er maar één die het allemaal perfect 
doet, en dat is Maikel. “Ik hoef maar één woordje te zeggen, en 
dan snapt Maikel me al. En dan is ’t goed…”

De huizen van Lelie zorggroep zijn er voor verpleging, verzorging, behan-
deling, maaltijden, welzijns- en wijkactiviteiten.

Van mens tot mens

Samen een  
   Moluks verleden
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Vanuit de Raad van Bestuur

Wat doe je als zorgorganisatie als de ontwikkelingen in de zorg 
zich in een sneltreinvaart voortbewegen? 
Niet stilzitten, maar: vooruitkijken, meedenken, flexibel meebe-
wegen, duidelijkheid geven over wat wel én niet kan en vooral: 
dagelijks goed blijven zorgen voor onze cliënten en medewerkers.

We gaan zo langzamerhand afscheid nemen van de decennia 
waarin we leefden in een verzorgingsstaat en bewegen rich-
ting  een participatiesamenleving. Wij zijn ons er als zorggroep 
van bewust dat deze beweging niet van de ene op de andere 
dag gemaakt kan worden. Hieronder nemen we u mee in onze 
gedachteprocessen. 

PARTICIPEREN IS EEN KUNST
Wij ervaren al jaren in de praktijk dat het goed is om als zorg-
professionals samen te werken met mantelzorgers, netwerken 
en kerken, omdat dit het welbevinden van onze cliënten kan 
bevorderen. 
We maken ons wel zorgen om mensen die geen familie of vrien-
den dichtbij hebben. We zien soms veel eenzaamheid.  Het is 
niet makkelijk om als huishoudelijke hulp weer weg te gaan bij 
een cliënt waarvan je weet dat hij of zij eenzaam is. Ook daarin 
hebben we met elkaar een verantwoordelijkheid om bijvoor-
beeld vrijwilligers in te zetten en creatief te zijn. Bijvoorbeeld 
door te zorgen dat er een skypeverbinding en training komt 
waardoor een moeder weer met haar zoon in Australië kan 
communiceren.

GOEDE OPLOSSINGEN ALS HET MOEILIJK WORDT
Zolang mogelijk thuis blijven wonen is het adagium. Dat is 
goed voor mensen. We weten uit de praktijk van de zorg dat dat 
écht waar is. Het is goed als mensen in hun vertrouwde omge-
ving blijven en we vooral kunnen kijken naar wat ze wél kunnen  
in plaats van wat ze niet kunnen. We gaan nieuwe werkwijzen 
ontwikkelen om zo goed mogelijk op nieuwe manieren voor 
mensen thuis te blijven zorgen. Bijvoorbeeld met de komst van 
de nieuwe wijkverpleegkundigen (zie pagina 28).

Tegelijkertijd betekent het beleid om zo lang mogelijk thuis te 
wonen, dat de plaatsen in enkele van onze verzorgingshuizen 
niet meer worden gevuld met nieuwe bewoners. Toch willen we 
de mensen die er wonen een goede toekomst bieden. Dat bete-
kent voor het ene huis dat mensen moeten verhuizen. En voor 

het andere huis dat mensen er kunnen blijven wonen, maar 
de huur en de zorg apart gaan betalen.  Voor ons de opgave én 
verantwoordelijkheid om te blijven zoeken naar goede oplos-
singen die passen bij onze cliënten én die ons als zorggroep 
financieel staande houden.

VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIE
Voor onze medewerkers is het een spannende tijd. We moeten 
anders gaan werken, we wachten op nieuwe contracten met ge-
meenten en verzekeraars om zorg te mogen leveren. De uitkomst 
daarvan is op dit moment nog deels onbekend. We krijgen te 
maken met lagere budgetten en dat zal gevolgen hebben. Tege-
lijkertijd veranderen we onze organisatie en gaan we werken met  
teams die zoveel mogelijk  zelf de verantwoordelijkheid en taken 
op zich nemen om zo goed mogelijk voor onze cliënten te zorgen.  

Er wordt veel van ons gevraagd. Maar bij alles is onze drijfveer:  
we doen het graag en van harte voor uw welzijn! We stáán voor 
christelijke zorg en hulpverlening.

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

Meebewegen met de sneltrein
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We kijken vooral naar wat  
mensen wél kunnen in plaats 
van wat ze niet kunnen
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Kijk voor meer informatie op 
www.prolife.nl 

Vraag nu een vrijblijvende o� erte aan en ontvang
gratis de BBC Earth DVD ‘Pinguïns Undercover’!

Past uw zorgverzekering 
bij uw principes?

U staat bewust in het leven. U maakt bewust keuzes op het gebied van kerk, onderwijs en zorginstelling. 
Maar hoe staat het met uw zorgverzekering? Past die bij uw principes of heeft u er nooit over nagedacht?

Maak vrijblijvend kennis met Pro Life
Voor zowel medewerkers en vrijwilligers als voor cliënten van christelijke zorg hebben wij aantrekkelijke 
collectiviteiten. Medewerkers en vrijwilligers gaan naar www.prolifecollectief.nl en vullen de naam van 
hun werkgever in. Cliënten gaan naar www.prolife.nl/zorgverzekering om gebruik te maken van de 
aantrekkelijke kortingsregeling. 

558711-1410.indd   1 14-10-14   13:19

Mantelzorgers:  

het zijn net mensen…

SUPERMANTELZORGER  
•  vindt zelf dat hij/zij de enige is die zorg 

kan geven
• snel geprikkeld zijn
• snel geëmotioneerd, gauw in tranen
• veel kleine ongelukjes door vermoeidheid
• diep zuchten, somber, besluiteloos
• spanning in nek en schouders
• kan geen grenzen trekken
• overbelast
Tip: Kijk een laag dieper. Waarom is hij/zij 
zo geworden? Wat kan hem of haar helpen? 

BEZORGDE MANTELZORGER
• neemt taken over, die cliënt nog zelf kan
• wil de regie houden
• bemoeit zich met de medicijnen
• heeft moeite taken uit handen te geven
•  voelt zich moreel verplicht om de cliënt 

te verzorgen
• neemt teveel verantwoordelijkheid op zich
• is bang dat er zaken niet goed gaan
• komt zelf bijna niet tot rust
Tip: Erken de mantelzorger in zijn of haar 
zorg. Erkenning geeft een gevoel van veiligheid 
en als je je veilig voelt, kun je leren loslaten.

MISKENDE MANTELZORGER
• wordt door de cliënt niet serieus genomen
• geen erkenning als mantelzorger
• heeft overal commentaar op
• moeite met uit handen geven
• verbaal agressief
• depressief
•  alles moet gaan zoals hij/zij dat  

gewend is
• iemand die je uit de weg gaat
Tip: Deze mantelzorger is op zoek naar 
erkenning. Het helpt om met hem of haar te 
kijken welke taken verlichting kunnen geven.

WEGKIJKENDE MANTELZORGER
• geeft nooit thuis
• komt weinig op bezoek
• neemt geen taken op zich
•  heeft geen belangstelling voor  

de cliënt
• drukke baan en gezin
• geen relatie met de verzorging
 
Tip: Het wegkijken heeft vaak een reden 
vanuit het verleden. Probeer niet te oordelen, 
maar op zoek te gaan naar wat hier achter zit.

BETROKKEN MANTELZORGER
• weet erg goed wat de cliënt wenst
• communiceert duidelijk met de zorg
• stemt goed af met de zorg
• kan taken delegeren
• kan goed organiseren
• neemt verantwoordelijkheid
•  is in staat netwerk van de cliënt te  

mobiliseren
• i s bereid ook voor andere bewoners iets 

te doen
Tip: Dit is de ideale situatie. Deze mantel- 
zorger is in balans. Maak daar gebruik van! 

Mantelzorg

Lelie zorggroep onderscheidt verschillende typen mantelzorgers

De meest geboden zorg in Nederland is mantelzorg. Lelie zorggroep onderscheidt verschillende 

typen mantelzorgers. Herkent u zichzelf of een mantelzorger uit uw omgeving?  

Dat kan helpen om elkaar (beter) te begrijpen.

Mantelzorgspecialist  
Corrie Vroon: ‘Mantelzorgers 

zijn verschillend. Karakter en  

gedrag komen vaak voort uit  

ervaringen uit ’t verleden. Dat  

herkennen, erkennen en een laag 

dieper kijken, kan helpen om  

elkaar beter te begrijpen.’

Advertentie
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‘Bid voor je kind, geef Liefde, praat met je kind,  
zing met je kind, beweeg met je kind!
Maar de meeste van deze is de Liefde!’

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van verpleeghuis De Burcht, 

mochten cliënten een wens in een wensput deponeren. Eén van de 

wensen was om nog eens een ritje op een motor te mogen maken. 

Drie cliënten beleefden een onvergetelijke rit door Rotterdam. Het 

weer kon niet beter en er werden veel herinneringen opgehaald.

MOTORRITJE dankzij wensput  

TOEKOMST VERZORGINGSHUIZEN
Nu ouderen langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen, 

heeft Lelie zorggroep voor de meeste verzorgingshuizen nieu-

we plannen gemaakt. Cliënten (en hun familie of netwerk) die 

hiermee te maken hebben, worden persoonlijk geïnformeerd 

over wat deze ontwikkelingen voor hen kunnen betekenen.

Voor veel cliënten en medewerkers betekenen deze ontwikke-

lingen een grote verandering en dat is niet altijd gemakkelijk. 

Lelie zorggroep doet er alles aan om zo goed mogelijk voor ie-

dereen te zorgen en passende oplossingen te vinden. Op onze 

site leest u meer over de veranderingen per locatie.

TWITTER:  
BLOEMEN VOOR DE 500ste VOLGER
Lelie zorggroep is actief op Twitter en Face-

book. Diverse collega’s van Lelie zorggroep geven via Twitter 

een inkijkje in hun werk. Ook tweeten we vanuit Lelie zorg-

groep allerlei nieuwsberichten. Bent u of jij onze 500ste, 

750ste of zelfs 1000ste volger? Dan krijgt u een mooi boeket 

bloemen!

T   @leliezorggroep          Lelie zorggroep

HUIZE NIEUWOORD
Lelie zorggroep heeft een nieuw huis in Woudenberg: Huize 

Nieuwoord. Lees meer hierover op pagina 22.

HOGE CIJFERS VOOR CRUCIAAL GGZ
Cliënten geven de hulpverlening bij Cruciaal GGZ een 8,4.

Ze voelen zich op hun gemak (8,9) en geven de persoonlijke 

betrokkenheid van de therapeut een 8,9. Volle tevredenheid is 

er over de manier waarop het geloof in de hulpverlening een 

plaats krijgt. Cliënten beoordelen dit met een 8,6.

LELIE ZORGGROEP IN TOP 3
De uitslagen van de onderzoeken naar cliënttevredenheid  van 

Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn, 

zijn positief. We staan daarmee in de top3 van beste zorgaan-

bieders. En dat is een groot compliment. Al zijn we ons er van 

bewust dat er altijd verbeterpunten kunnen zijn. We willen u 

daarom van harte uitnodigen deze te blijven melden. 

In september opende het thuiszorgteam van Curadomi in 

Ermelo haar eigen thuiszorgpunt. Met een eigen plekje in 

de wijk hoopt het team snel verder in te burgeren en meer 

cliënten in Ermelo te bedienen met haar thuiszorg. De 

opening werd feestelijk gevierd. Na de openingstoespraak 

prikte de oudste cliënt van Curadomi, de 99-jarige mevrouw 

J. Rollingswier, een ballon lek - met daarin de sleutel van 

het nieuwe kantoor.

ZieZoZorg
Opvoeden:  
vergeet de liefde niet  

Veilig zorgslot  

Mijn leven in beeld
In zorgcentrum Atrium is een werkwijze 
ontwikkeld rond het thema  ‘Aandacht 
voor het levensverhaal van de bewoner’. 
‘Mijn leven in beeld’ blijkt een eenvoudige 
en vruchtbare methodiek te zijn voor het 
werken met en voor dementerende bewo-
ners. Geestelijk verzorger Gerrie Kooijman: 
“Voorwerpen en foto’s laten herinneringen 
aan vroeger weer boven komen, en de ver-
halen volgen dan vanzelf. Iemand wordt als 
het ware weer even degene die hij of zij ge-
durende zijn of haar leven is geweest.”

Stop Eenzaamheid Zelf   
In de Week tegen Eenzaamheid lanceerden 

de Driehoek en Cruciaal GGZ, in samenwer-

king met de EO, het nieuwe stappenplan: 

Stop Eenzaamheid Zelf. “Eenzaamheid is een 

groot probleem, maar er is zeker wat aan te 

doen,” stelt Dorieke Meijer, psycholoog en 

één van de auteurs. “De sleutel om een-

zaamheid op te heffen, ligt 

voor een groot deel in han-

den van de eenzame mens 

zelf en van de omgeving.” 

www.stopeenzaamheidzelf.nl

Thuiszorg in Ermelo 

Langer zelfstandig wonen gaat, met 

extra zorg, vaak prima. Maar wat ge-

beurt er als u plotseling onwel wordt, 

alleen bent en geen telefoon binnen 

handbereik heeft? Hiervoor biedt Lelie 

zorggroep persoonsalarmering, met 

24 uur per dag onmiddellijke hulp. 

De hulp krijgt toegang via het veilige zorgslot bij uw voordeur. 

Het NOS journaal besteedde afgelopen zomer aandacht aan het 

veilige zorgslot dat  we via Lelie zorggroep aan kunnen bieden.  

Meer info:  

www.leliezorggroep.nl/onze-zorg/alarmering-en-veilig-zorgslot
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Lelie nieuws

Dit is een van de prijswinnende tips van een wedstrijd over opvoedtips, 

die enkele hulpverleners van Agathos organiseerden. Er kwamen veel 

tips binnen, waar andere opvoeders vast ook hun winst mee kunnen 

doen. Als uitsmijter nog een simpele tip:  

‘Met piepen en zeuren, gaat het niet gebeuren.’ 
www.agathos-thuiszorg.nl



Structuur en regelmaat. Een zo normaal mogelijk leven leiden, 
als thuis. Dat is belangrijk voor mensen met het syndroom 
van Korsakov. Lelie zorggroep helpt op twee locaties graag 
mee aan een thuisgevoel voor Korsakov-patiënten. Het Lelie 
magazine liep een dag mee in ‘Tussendael’, een locatie die deel 
uitmaakt van het Korsakovcentrum Slingedael (Rotterdam). 

Als gevolg van beschadiging van bepaalde hersengebieden hebben 
Korsakov-patiënten te maken met ernstige geheugenstoornissen en 
bijvoorbeeld desoriëntatie, passiviteit en moeite met planning. Som-
migen hebben een vergevorderde vorm van dementie. Structuur en een 
vertrouwensband met de begeleiders zijn belangrijk. Teamleider Greetje 
van Emmerik: “Onze bewoners hebben vrijwel geen netwerk. Vanwege 
hun verleden zijn de sociale banden vaak doorgesneden. De bewoners 
moeten het vooral hebben van contacten met de verzorging.” Teamlei-
der Dorry van Hooijdonk: “De meeste Korsakov-patiënten komen uit 
een moeilijke situatie van onder andere drankgebruik en slecht eten. 
Ze hebben structuur in het verleden helemaal losgelaten. Als wij geen 
structuur bieden, bestaat het gevaar dat bewoners alleen maar in bed 
blijven liggen. Het bieden van structuur en activiteiten is ook belangrijk 
voor het geheugen.”
Op de verschillende afdelingen wordt gewerkt met dagprogramma’s.  
Greetje: “Per afdeling en per bewoner wordt gekeken welke mogelijkhe-
den of vrijheden er kunnen zijn.”

Korsakov-patiënten
Een dag met 

Fotoreportage

 Op de ene afdeling kunnen bewoners veel zelf, op de andere afdeling worden bewoners door de verzorgenden 
gewassen en aangekleed. Daarbij worden eventuele wonden verzorgd, steunkousen aangetrokken etc. Bewoners 
worden zoveel mogelijk gestimuleerd dit zelf te doen.

7:30 - 9:00 uur Wekken, opstaan en (waar nodig) verzorgen 9:00 uur Ontbijt
Vóór het ontbijt deelt de  
verzorgende medicatie uit.

9:30 uur Huishoudelijke taken
Wie dit kan, doet zelf de was of andere  
huishoudelijke taken.

9:30 - 12:30 uur Activiteiten en koffie drinken

De ochtendactiviteiten zijn afhankelijk van wat 
bewoners kunnen of willen. Ze doen fitness, 
maken een praatje met elkaar, lezen de krant, 
verzorgen de tuin, werken in de werkplaats  

of luisteren muziek. Dit kan per persoon 
heel verschillend zijn, omdat de vitaliteit 
en het ziekteproces per bewoner heel 
verschillend is.

12:30 uur Lunch en (waar mogelijk) corveetaken
Bij de lunch worden ook vaak weer medicijnen 
 uitgedeeld.

13:15 - 17:30 uur Rust en middagactiviteiten
Bewoners vullen de middag vaak zelf in door te 
rusten, buiten te zitten, te lezen of spelletjes te 
doen.

17:30 uur Maaltijd
Sommige bewoners helpen bij het dekken van de  
tafel, andere bewoners hebben hulp nodig bij het 
eten.

18:30 - 22:30 uur Gezellig samen zijn, spelletjes, 
televisie kijken en later op de avond naar bed
In  de avond vermaken de bewoners zich met elkaar  
of op hun eigen kamer. Later op de avond gaan de 
bewoners naar bed wanneer ze dat zelf willen.



Eric de Haaij (8) 

met Lianne Hermenet (24)

Van mens tot mens

“Het is fijn dat onze zonen Eric en Harm (6) gekatheteriseerd 
worden door Lianne en haar collega’s,”  vertelt moeder Wendeli-
ne (31).  “Daardoor kunnen ze gewoon de hele dag naar school.” 
Eric en zijn broer zijn geboren met een open ruggetje, waardoor 
ze geen controle hebben over hun blaas. Ze worden twee keer 
per dag op school gekatheteriseerd door een verzorgende. Thuis 
doet moeder Wendeline dit nog een aantal keer. 
Verzorgende Lianne: “Als ik Eric heb opgehaald uit de klas om te 
katheteriseren, maken we er altijd een gezellig momentje van. 
Op school is een kamertje ingericht, waar we de spullen kwijt 
kunnen en waar een hoog-laag brancard staat, waar we Eric op 
kunnen helpen.” 

Lianne vindt het contact met Eric (en zijn broertje Harm) erg 
gezellig. “Het vraagt om een heel andere manier van aanpak 
dan met oudere cliënten. In het begin was het een kwestie van 
met elkaar vertrouwd raken. Dan verloopt de katheterisatie 
ook goed. Als er een nieuwe collega is, is dat soms weleens 
spannend voor Eric, merk je dan. Maar hij doet altijd goed zijn 
best om mee te helpen!”
En Eric? Die is na afloop vooral blij dat hij weer terug naar de klas 
mag en rijdt vakkundig met zijn rolstoel door de gang naar zijn 
lokaal.

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

Gewoon een hele 
  dag naar school

Advertenties
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•  Een week zorgeloos genieten in een van de 
7 (aangepaste) hotels in prachtige omgeving 

•  Aandacht en begeleiding van betrokken 
(zorg) vrijwilligers die dag en nacht voor 
u klaar staan

•  Leuke uitstapjes, activiteiten en 
voorstellingen 

•  Pastorale begeleiding is tijdens de 
vakantieweek aanwezig en zondag 
kerkdienst in huis

Boek nu uw vakantie!

Boek nu uw najaarsvakantie of bestel alvast de Vakantiegids 2015.
(0318) 48 66 10 / info@hetvakantiebureau.nl / www.hetvakantiebureau.nl

7 (aangepaste) hotels in prachtige omgeving 

MINIMUMINKOMEN? VRAAG KORTING 
AAN UIT ONS 

VAKANTIEFONDS!

Vakanties 20
15

met aandacht
met aandacht

SENIOREN • MENSEN MET ZORG • MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE 

MENSEN MET VISUELE BEPERKING • MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

‘VAKANTIES VOOR SENIOREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN’

BOUW MEE AAN DE 
KERK VAN MORGEN
Zet Stichting Antwoord in uw testament
en geef het eeuwigheidswaarde
Ook na uw overlijden draagt u zo bij aan de 
verspreiding van het Evangelie.

Stichting Antwoord
Postbus 76
1619 ZH Andijk
T 0228-597047
E info@antwoord.org
W www.antwoord.org

Wij zijn een interkerkelijke 
internationale zendings-
organisatie. Samen met 
onze professionele partners 
bereiken we vele duizenden 
kinderen en volwassenen 
met het Evangelie van Jezus 
Christus. Velen komen tot 
het Christelijk geloof. Dit werk willen we nog jaren voortzetten. 
Neem voor vragen vrijblijvend contact met ons op. 
Hartelijk bedankt!

Een stap verder

Visser & Visser bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw zijn wij gegroeid 
van plaatselijk accountantskantoor tot een landelijk actieve 
adviesgroep met meer dan 200 medewerkers. Ons dienstenpakket 
omvat accountancy, audit, belastingadvies, salaris en hrm en tal van 
aanvullende specialismen. Wat niet is veranderd?  Onze aanpak: 
inspirerend ondernemen, samen met u als ondernemer. Wilt u eens 
ervaren wat dit betekent voor uw bedrijf? Kijk op www.visser-visser.nl 
voor onze vestiging in uw regio!

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
Telefoon: 0180 642 111, Info@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl
Vestigingen in Apeldoorn, Barendrecht, Barneveld, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 
Middelharnis en Oud-Beijerland.

De rode draad in 25 jaar 
dienstverlening
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De relatie tussen Manon en George is 
vanaf het begin problematisch. “Zelf denk 
ik dat we te snel zijn getrouwd,” vertelt 
Manon. “We waren al wat ouder en had-
den een sterke kinderwens, dus een lange 
verkeringstijd paste niet in ons leven. 
Binnen een jaar nadat we elkaar hadden 

ontmoet, zijn we getrouwd.” Binnen korte 
tijd hebben ze samen twee kinderen. Dan 
ontstaan de problemen. “Dat ontdekken 
we nu eigenlijk pas, we waren niet ge-
hecht, we hebben dat proces te weinig tijd 
gegund,” vertelt George.

LAATSTE REDMIDDEL
Voor beiden was duidelijk dat er iets 
moest gebeuren. Als Manon geraakt wordt 
door een boek over relaties en George zich 
er ook voor openstelt, besluiten ze samen 
een EFT relatietherapeut te zoeken. 

“Voor mij was het een laatste redmiddel,” 
vertelt Manon. “Ik had weinig hoop dat we 
ooit weer samen gelukkig zouden worden. 
Scheiden is voor mij geen optie, ‘ik zing 
het wel uit’, dacht ik vaak.”
“We wilden graag een therapeut die chris-
ten is, omdat dat ons vertrouwen geeft,” 

vertelt George. Ze maken een afspraak 
met Peter Verboom, EFT therapeut bij Cru-
ciaal GGZ, onderdeel van Lelie zorggroep.

ANGST
De relatietherapie blijkt een ontdekking 
te zijn. EFT legt bij hen de pijnplekken en 
gekwetstheid van vroeger bloot. Ze ont-
dekken waar de ruzies die ze vaak hebben, 
vandaan komen.
“Ik kon bijvoorbeeld enorm boos worden 
op George als hij onbereikbaar was. Hij 
vergat vaak zijn telefoon of had ’m niet 

aan. Dan voelde ik me miskend: Ben ik 
niet belangrijk genoeg voor je? Waarom 
ben je er niet als ik je nodig heb?!” Manon 
ontdekt dat ze door haar verleden bang 
is voor afwijzing. Ze is vaak op zoek naar 
bevestiging en wil dan horen: je bent 
belangrijk voor me. Op het moment dat 
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‘Scheiden was 
geen optie’

ze die bevestiging niet krijgt, kunnen de 
stoppen doorslaan. George ontdekt dat 
hij, vanuit zijn angst om te falen, gevoelig 
is voor kritiek van Manon.

Deze ontdekking heeft hen geholpen 
hun heftige reactie op elkaar te begrij-
pen. “Gelukkig legt EFT therapie niet de 
nadruk op het verleden. Het gaat uit van 
het hier en nu: Hoe ga je het anders doen? 
Wat heb je nodig van elkaar? Daar kan ik 
wat mee,” licht George toe. 
In de therapie doorlopen Manon en 
George diverse stappen. “Ik vond het 
lastig om die stappen te onthouden. Hoe 
maak ik me dit ooit eigen?” Peter Ver-
boom stelt hen gerust. “Vergelijk het met 
leren autorijden,” moedigt hij ze aan. “In 

het begin moet je bij alle handelingen 
nadenken, je doet het nu op de automa-
tische piloot.” Dat is inmiddels ook de 
ervaring van Manon en George. 

Het stel is enthousiast: “We zijn over de 
helft van onze therapie en er is al veel ver-
beterd. Er vindt ontmoeting en verbinding 
van hart tot hart plaats. Dit raken we nooit 
meer kwijt.” 

VERBINDING
“EFT relatietherapie is beslist aan te 
raden, ook voor christenen, of misschien 
juist voor christenen,” is de mening van 
George. “EFT gaat uit van de behoefte 
aan verbinding. Die behoefte is bij de 
schepping ingebakken bij ons, mensen. 

God wil dat we verbonden zijn.” 

De relatietherapie is een investering, het 
kost energie en tijd. Maar allebei vinden 
ze het de moeite waard. George: “We 
hebben het geluk gevonden, in elkaar en 
samen als gezin. Ook de kinderen ervaren 
het geluk.” Manon illustreert het met een 
bijzonder ‘geluksverhaal’: “We hebben 
de kinderen gevraagd of ze ook merken 
dat het goed gaat met papa en mama. En 
dat is inderdaad het geval. Onze dochter 
liep ’s avonds naar boven om naar bed te 
gaan en zei: ‘Ik denk dat papa en mama 
vanavond een dansje gaan maken!’”

*EFT relatietherapie staat voor: Emotionally 
Focused Therapy

“Vanuit het niets kan bij ons 

ruzie ontstaan. Zomaar ineens 

zitten we er middenin. Eigenlijk 

zonder aanleiding.” Manon (43) 

en George (50) zijn 15 jaar ge-

trouwd en hebben samen twee 

kinderen in de tienerleeftijd. 

Allebei hebben ze een eerdere  

relatie gehad, die stuk is gelo-

pen. “We hebben allebei een 

scheiding ervaren en weten wat 

dat is. Scheiden is zó schadelijk, 

voor jezelf, je kinderen en: wat 

doe je God ermee aan?” 

Manon en George volgen EFT relatietherapie 

‘Simpel liefhebben is moeilijk’
Peter Verboom, 

EFT therapeut bij Cruciaal GGZ: 

“Relatietherapie die gebaseerd is op EFT, is te 

herkennen aan een aantal duidelijke kenmerken.

Kenmerkend voor de problemen van het 

echtpaar dat in therapie gaat, zijn de telkens 

terugkerende ruzies. Dit kan gaan over het 

dopje op de tandpasta of over de inhoud van 

de wasmand. Maar het gaat natuurlijk over 

iets anders: over de relatie. ‘Ben jij er voor mij 

als ik je nodig heb, kan ik op je vertrouwen?’ 

Mensen zijn kwetsbaar en hebben elkaar nodig. 

Wanneer daar niet aan voldaan wordt, ontstaat 

strijd. Die strijd is meestal een protest tegen 

verlies van verbinding en leidt – helaas – juist 

vaak tot nog meer afstand. Precies wat we niet 

willen!

EFT therapie grijpt hier op in:  

– merk het op (‘we doen ‘t weer’) 

– stop het 

– verander het. 

Dat klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk 

juist moeilijk. 

Wanneer dit lukt, ontstaat nieuwe veiligheid 

en werken we aan de volgende stappen in het 

proces: herstel van verbinding. Dit is veelal 

niet meer dan het onderzoeken wat de diepste 

angst en het diepste verlangen van beide 

partners is en – nog belangrijker –: durf ik dat 

tegen jou te zeggen? 

Stap voor stap groeien partners weer naar 

elkaar toe en ontstaat er een diepere en meer 

gerijpte liefde.”

‘Ik had weinig hoop dat we ooit weer  
samen gelukkig zouden worden’
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Centrum voor Gezin,  

Relaties en Seksualiteit

Cruciaal GGZ, STAGG, de Driehoek en zorgpart-

ner Ichthus Groep hebben jarenlang ervaring 

met relatietherapie. Cruciaal GGZ en de 

Driehoek starten binnenkort met het Centrum 

voor Gezin, Relaties en Seksualiteit. Vanuit het 

Centrum bieden we relatie- en gezinstherapie 

en therapie bij problemen rondom seksualiteit. 

Binnenkort volgt meer informatie op:  

www.dedriehoekrelatiecentrum.nl



Van mens tot mens

Jolanda Visser  (37) 

met Elsbeth Hak (42)

“Zonder de hulp van Elsbeth was ik niet geworden wie ik nu 
ben,” is Jolanda’s mening.
Drieënhalf jaar geleden meldde ze zich aan voor Intensieve am-
bulante hulpverlening via Agathos. “Ik had het nodig om - na 
een moeilijke periode - mijn leven weer op de rit te krijgen en 
een goed zelfbeeld te krijgen.” 
Jolanda is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Hulp-
verlener Elsbeth heeft haar de afgelopen jaren geleerd om te 
zien waar haar kracht ligt en wie ze is en mag zijn.
Jolanda: “Ik ben zó dankbaar met alle hulp die ik ontvangen 
heb: betrokkenheid en steun, veel praten – met een lach en 
een traan –, reflecteren, feedback… Het zijn de handen van de 
hulpverlening die me geholpen hebben op te staan en verder te 
gaan, door Gods zorg op mijn pad gebracht. Elsbeth was en is 
er al die jaren. Ze luistert, leeft en denkt mee. Elsbeth heeft hu-
mor, kan goed ‘spiegelen’ en heeft een groot, meelevend hart.”

Andersom spreekt de persoonlijkheid van Jolanda Elsbeth erg 
aan. Elsbeth: “Ze is een enorm sterke vrouw die, ondanks de 
moeiten in haar leven, steeds weer de positieve kanten probeert 
te zien, en dat ook uitstraalt.”
Ze zijn dankbaar dat ze hun geloof kunnen delen. Elsbeth:  
“Het is mooi dat we zorgen bij God neer mogen leggen. En 
soms deelt Jolanda iets uit een preek die ze heeft gehoord en 
dat bemoedigt mij dan weer.”
Jolanda: “Het belangrijkste is dat ik mezelf weer terug heb 
gevonden. Ik weet wie ik ben en mag zijn, middenin alle  
gebrokenheid van ‘t leven.”

Agathos biedt Intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jonge-
ren, volwassenen en gezinnen in verschillende gebieden in Nederland, bij 
cliënten thuis. Cruciaal GGZ en STAGG zijn GGZ-instellingen en bieden 
diverse vormen van hulpverlening op verschillende locaties in Nederland.

Worden wie  
     je bent

 Uitgave van Lelie zorggroep 23

Lelie zorggroep heeft een nieuw huis in Woudenberg: Huize Nieuw-
oord. Wethouder P. de Kruif opende op 4 oktober Huize Nieuwoord 
officieel, onder grote belangstelling. Na de openingshandeling was  
er voor de belangstellenden volop gelegenheid om het huis en de 
appartementen te bewonderen.

Huize Nieuwoord is een stijlvol rustpunt voor senioren die in een  
huiselijke sfeer willen wonen en alle noodzakelijke zorg willen  
ontvangen. Met negen appartementen voor mensen met dementie  
en vier appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking,  
is Huize Nieuwoord een kleinschalige woonzorglocatie. 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met zorgondernemer  
Carla Saathof via (033)4335000 of kijk voor meer informatie op  
www.huizenieuwoord.nl.

Stijlvol rustpunt  
voor senioren

Nieuw:  
Huize Nieuwoord



‘Ik doe dit niet in 
eigen kracht’

Mantelzorger Plonie van der Zwan  (63):

‘We zijn blij met  

lieve mensen om  

ons heen’

Mantelzorger Alida Anneveldt (44):

“Het is toch heel vanzelfsprekend om voor je eigen 
kind te zorgen?” Dat is de mening van Gerrie Drost. 
Ze is mantelzorger voor zoon Marc (5), die zeer ern-
stig gehandicapt is en een beperkte levensverwach-
ting heeft. De zorg voor Marc is heel intensief.

“Zes weken voor de geboorte van Marc, bleek tij-
dens een echo dat het kindje dat ik bij me droeg, niet 
in orde was. Het kon variëren van een kind met een 
lichte handicap, tot een kind dat niet levensvatbaar 
zou zijn. Vanaf dat moment staat je leven op zijn kop 
en gaat er zoveel door je heen…”
Inmiddels is Marc 5 jaar. Hij heeft volledige verzor-
ging nodig. Marc  kan niet lopen, praten of eten. Zijn 

voeding krijgt hij via een sonde. Gerrie: “Het moei-
lijkste vind ik dat je zo vaak beperkt wordt in je gaan 
en staan. Marc logeert elke maand een kleine week 
in een kinderhospice, de overige tijd zorgen wij zelf 
voor hem. Steeds weer moet ik wennen aan het feit 
dat ik niet zomaar de deur uit kan. Ik kan niet even 
boven stofzuigen als Marc alleen beneden is, want 
hij heeft altijd toezicht nodig, omdat hij soms zomaar 
kan stoppen met ademen.” 
Gerrie kan zich geen leven voorstellen zonder Marc. 
“Marc is een ‘zware verrijking’ van ons leven. Zijn 
komst in ons gezin verdiepte en verrijkte onze rela-
tie, zowel als man en vrouw, als richting onze kinde-
ren. Onze andere kinderen (13, 11 en 8 jaar) zijn dol 
op Marc, dat geeft zó’n vreugdevol gevoel! Het is 
een zeer liefdevolle taak die God op onze schouders 
heeft gelegd.” 

“Eigenlijk zijn we een heel leuk gezinnetje, maar 
er ontstaat zo snel onrust,” vat mantelzorger Alida 
Anneveldt haar leven samen. Ze is getrouwd met 
Michiel, die een bipolaire stoornis en een persoon-
lijkheidsstoornis heeft. Hun dochter is 10 jaar.

“De scheidslijn tussen wat normaal is, en wat man-
telzorg is, is soms lastig te ontdekken,” vindt Ali-
da. “Michiel is voor 70% afgekeurd voor werk en 
heeft, door zijn ziekte, moeite met het oppakken 
van klussen en taken. Ik help Michiel bij het invullen 
van zijn wekelijkse planning, om op die manier rust 
te creëren in zijn doen, zijn denken en zijn gevoel. 
Samen met Michiel let ik erop of hij deze rust en 
stabiliteit kan handhaven.” 
Alida vindt het wel moeilijk dat Michiel erg afhan-
kelijk is van haar. “Het lijkt wel alsof het goed func-
tioneren van ons gezinsleven afhankelijk is van mij, 
dat vind ik zwaar.”
Ze is blij met contact met lotgenoten en de bege-
leiding die ze krijgen vanuit Lelie zorggroep. “De 

gesprekken die we 
hebben met onze hulp-
verlener, zorgen ervoor 
dat we samen weer met 
de neuzen de goede 
kant op staan. En  twee 
keer per jaar heb ik een 
ontmoeting met lotge-
noten. Dan kunnen we 
onze verhalen delen en 
we voelen elkaar goed 
aan. Iedereen begrijpt 
elkaar. Dat is fijn.”
Alida vindt het goed om 
nu stil te staan bij de zorg 
die ze heeft voor haar man en dochter. “Verder 
gaat het goed met me hoor! We hebben het samen 
ook erg leuk en we hebben veel plezier samen. Bo-
vendien hebben we een heleboel lieve mensen om 
ons heen. We genieten van die contacten.”

24 

“Ik vind het mooi dat ik dit allemaal 
kan en mag doen, maar ik doe dit 
niet in eigen kracht. En ik heb zelf 
ook ’t een en ander…” Plonie van 
der Zwan is mantelzorger voor haar 
man Carel, die sinds 9 jaar de ziekte 
van Parkinson heeft, en voor twee 
van haar drie kinderen die extra 
zorg nodig hebben.

Plonie vindt het best moeilijk om 
mantelzorger te zijn, zowel voor 
haar man als voor twee van haar 
kinderen. “Vooral omdat ik het 
allemaal zo anders gedacht had. 
Onze zoon Arjan (33) heeft veel 
begeleiding nodig. Hij is nu voor 
de vierde keer opgenomen, in 
verband met 
verslavingen. Ik ben zijn wettelijk 
vertegenwoordigster en moet 
elk jaar verantwoording afleg-
gen bij de rechtbank.”  Voor 

dochter Willemieke (29) heeft Plonie regelmatig 
contact met haar persoonlijk begeleider. “Ik regel 
haar geldzaken en kleding en ze komt ongeveer 
een dag per maand thuis.”
Plonie: “Toen Carel net de diagnose Parkinson 
kreeg, ging het best redelijk met hem. We zijn toen 
verhuisd naar een Focuswoning, een ruime woning 
met veel aanpassingen. En 24 uur zorg op afroep. 
Sinds kort woont hij in een verpleeghuis, want het 
ging thuis niet meer. Het is moeilijk om je man zo 
achteruit te zien gaan, hij is pas 62 jaar…”
Gelukkig heeft Plonie lieve mensen om zich heen. 
“Mijn oudste broer Henk en zijn vrouw Ria doen 
veel voor ons. En mijn vriendinnen komen regelma-
tig bij me langs of gaan met me mee naar zieken-
huisbezoeken. Ik noem ze de ‘Plonie Vriendinnen 
Club’!”

Dag en nacht staan ze klaar voor anderen: mantelzorgers. In Nederland zo’n 3,5 miljoen. 
Lelie zorggroep heeft bewondering voor de inzet, liefde en geduld van mantelzorgers. 
Voor deze editie van het Lelie magazine staan drie mantelzorgers extra in het zonnetje.

Een Leliebloemetje
        voor...

‘Marc is een  ‘zware verrijking’  van ons leven’

Mantelzorger Gerrie Drost  (43): 
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Saskia Smit (39) en Micha (12), 

Ezra (9) en Noah (6)

Van mens tot mens

‘Structuurvrouwtjes’,  zo noemt Saskia haar hulpverleners Jaco-
line en Anja. De officiële term is ‘Intensieve ambulante hulpver-
lening’, maar Saskia houdt ’t liever bij ‘structuurvrouwtjes’…
 “Ik heb respect voor de positiviteit en het doorzettingsvermogen 
van Saskia,” vertelt Jacoline. “Ze is een alleenstaande moeder met 
drie kinderen en heeft op latere leeftijd de diagnose PDD-NOS 
gekregen. In de afgelopen jaren heeft Saskia geleerd om met haar 
diagnose om te gaan.” Hulpverlener Anja is er vooral voor zoon 
Ezra, die dezelfde diagnose kreeg. “Sinds de begeleiding blijkt 
dat Ezra veel beter durft en kan praten met zijn moeder.”
Saskia: “In het begin waren Jacoline en Anja intensief betrokken 
bij ons gezin. We belden elke werkdag en we zagen elkaar een 
keer per week. Door mij inzicht te geven, ben ik nu zover dat 
ze alleen nog op de achtergrond aanwezig zijn. Ze hebben me 
geholpen om structuur aan te brengen.”
Saskia heeft inmiddels om haar heen een netwerk opgebouwd, 
met mensen die haar helpen. Daardoor heeft ze nu nog maar 

weinig professionele hulp nodig. Jacoline: “Ik heb daar veel 
bewondering voor. Als ik kijk naar de groei die Saskia heeft 
doorgemaakt, inspireert me dat.”
Anja vindt het bijzonder hoe Saskia eerdere ervaringen goed 
toepast. “Voor de zekerheid belt ze ons dan soms nog, om toch 
even te overleggen. Ik hoef dan alleen nog maar te luisteren en 
te bevestigen.”
Saskia: “Ik heb nu zelfvertrouwen, kan beter relativeren, leg 
mezelf minder druk op en heb meer structuur en balans in het 
dagelijks leven. Ik zou niet weten hoe mijn leven er anders uit 
had gezien.”

Agathos biedt Intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jon-
geren, volwassenen en gezinnen in verschillende gebieden in Nederland, 
bij cliënten thuis. Cruciaal GGZ en STAGG zijn GGZ-instellingen en 
bieden diverse vormen van hulpverlening op verschillende locaties in 
Nederland.

‘De structuurvrouwtjes’ 

staan altijd klaar
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Advertenties

met Jacoline Roos (32) 

en Anja Dijkgraaf (35)

Hij erft een leven in armoede…
tenzij u hem een betere toekomst nalaat!

Schrijnende armoede tekent de 
levens van duizenden kinderen 
in Oost-Europa. 

Uw donatie of testamentaire 
gift kan de vicieuze cirkel van 
armoede doorbreken. Kinderen 
krijgen de kans een vak te leren.

Vraag vrijblijvend de brochure 
Nalaten aan. Wilt u met iemand 
spreken over uw testament? 
Vraag naar Ina Ekkelenkamp.

Voor meer informatie:  

 
T:  036 – 536 36 15
E: info@zendingovergrenzen.nl
IBAN: NL56 INGB 000 29 62 556

www.zendingovergrenzen.nl/nalaten

  
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.

*

 
‘Vrijwilligers geven mij

 professionele maar vooral  

liefdevolle zorg’

Zorgvrijwilligers gevraagd!
Verpleegkundigen BIG, VIG-er, VZ niv. 2/3

Ga mee op vakantie! Je kunt in ontspannen sfeer alle tijd 
en aandacht besteden aan onze vakantiegasten tijdens de 
zorg. Uiteraard ga je ook mee met de excursies en help je 
bij de andere activiteiten. Je verblijf- en reiskosten en de 
aansprakelijkheids verzekering worden door ons betaald. 

Hetvakantiebureau.nl heeft een christelijke grondslag en 
organiseert al ruim 50 jaar vakanties voor senioren en 
mensen die in het dagelijks leven extra aandacht en zorg 
nodig hebben.

Nieuwsgierig? Bel of mail voor meer informatie, 
(0318) 48 66 10 / info@hetvakantiebureau.nl 
Zie ook www.hetvakantiebureau.nl
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De wijkverpleegkundige 
als spil in de wijk
De zorg gaat veranderen vanaf 1 

januari 2015. Steeds meer taken 

en verantwoordelijkheden komen 

bij de gemeenten te liggen. Wat 

betekenen deze veranderingen in 

de zorg nu eigenlijk voor u?

In het eerste Lelie magazine kon u lezen 

over de belangrijkste gevolgen van de 

hervorming (zie ook  leliezorggroep.

nl/2015). In dit tweede Lelie maga-

zine laten we u zien dat de rol van de 

wijkverpleegkundige groter wordt. Lelie 

zorggroep gaat al onze wijkverpleegkun-

digen, en een deel van onze verpleeg-

kundigen, trainen om u bij alle verande-

ringen zo goed mogelijk te begeleiden. 

Zij werken in een klein, wijkgericht team 

en hebben contact met het Sociale Wijk-

team bij u in de buurt.  

PERSOONLIJKE DOELEN
De wijkverpleegkundigen zullen in de 

eerste maanden van 2015 bij u langsko-

men voor een zorgplanbespreking, waarin 

ze samen met u kijken wat u belangrijk 

vindt: wat zijn uw persoonlijke doelen of 

wensen en welke problemen ervaart u 

daarbij? Daarbij kunt u ook aangeven hoe 

dat komt en wat u zelf kunt doen. Of wat 

uw mantelzorger of familie (of een vrijwil-

liger uit de kerk bijvoorbeeld) voor u kan 

betekenen. Daarnaast zullen er ook taken 

overblijven die door een (wijk)verpleeg-

kundige of verzorgende gedaan moeten 

worden. Alle uitkomsten van dit gesprek 

worden genoteerd in een zorgplan. U ziet 

daarbij dat niet de zorg die u nodig hebt 

centraal staat, maar de manier waarop u 

graag, ondanks wellicht beperkingen, uw 

leven wilt inrichten.

EIGEN REGIE
De overheid noemt dit: ‘de eigen regie 

over de zorg hebben’. Voor Lelie zorg-

groep sluit dit nauw aan bij onze wens 

om de relatie tussen de cliënt en de 

medewerker centraal te stellen.  We 

hopen u op deze manier nog beter te 

ondersteunen om, waar dit mogelijk is, 

zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Dit 

betekent ook dat u vanaf 2015 niet langer 

naar het CIZ (Centrum indicatiestelling 

zorg) gaat voor een nieuwe indicatie, 

maar dat de wijkverpleegkundige samen 

met u de zorgbehoefte kan vaststellen. 

Verandert uw situatie dusdanig dat u 

bijvoorbeeld opgenomen moet worden, 

dan heeft u wel te maken met het CIZ.

MANTELZORGERS
Het beleid van de overheid is erop ge-

richt om mensen zo lang mogelijk thuis 

te laten wonen. Dit vraagt vaak ook om 

een grotere (en langdurige) inzet van 

mantelzorgers. Daarom vinden we het  

als Lelie zorggroep belangrijk dat de 

(wijk)verpleegkundigen en verzorgenden 

oog hebben voor de mantelzorgers. Zij 

zullen mantelzorgers daarom met enige 

regelmaat vragen hoe het met hen gaat 

en of de ondersteuning nog voldoende is, 

of dat er aanpassingen gemaakt moeten 

worden om zo de ‘volhoudtijd’ van man-

telzorgers zoveel mogelijk te verlengen.

In de illustratie op de pagina hiernaast ziet 
u hoe de rol van de wijkverpleegkundige en 
die van de mantelzorgers en professionals zal 
worden.

Veranderingen in de zorg: wat betekenen die voor u?

ACTUELE VERANDERINGEN
Kijk op onze site voor actuele informatie 
over alle veranderingen in de zorg en de ma-
nier waarop Lelie zorggroep daarop inspeelt. 
Hier is ook een speciale vragenrubriek voor 
cliënten van Lelie zorggroep te vinden.
leliezorggroep.nl/2015



Column

GEZELSCHAP GEVRAAGD

Afgelopen zaterdag deed ik boodschappen. Ineens viel mijn oog op 
zo’n bord met ietwat knullig geformuleerde advertenties. ‘Com-
puter stuk? Ik kan hem repareren!’ en ‘VHS-videobanden te koop’; 
dat soort kaartjes. Wat me trof, was een kaartje waarop iemand in 
blokletters om gezelschap vraagt. In alle drukte vergat ik het kaart-
je in eerste instantie, maar toch…
Ik zit weer volop in een drukke collegeperiode. Werkbezoeken, 
gesprekken en het lezen van pakken papier wisselen elkaar af. Te 
midden van alle memo’s, staatjes en grafiekjes, zie je dan ineens 
een getal staan waar je als mens even stil van wordt. Zo blijkt dat 
in tal van Rotterdamse wijken 30 procent van de ouderen zich een-
zaam voelt. Een derde! Dat is niet niks. 

Net als alle gemeenten, krijgt ook onze stad er veel zorgtaken bij 
vanaf januari 2015. Die kans moeten we aangrijpen om de zorg 
en begeleiding voor mensen te verbeteren, die dichterbij huis te 
organiseren en veel meer dan in het verleden te kijken naar wat 
Rotterdammers en hun familie, buren en kennissen zelf kunnen. 
Wat ik als verantwoordelijk wethouder wil bewerkstelligen in de 
komende jaren, is dat omzien naar elkaar weer normaal wordt. 
Dat burenhulp een vanzelfsprekendheid is, dat samenleven weer 

samen leven wordt. 
Ons doel moet zijn dat over vier jaar een stuk minder 
mensen zich eenzaam voelt dan nu. En als ik dan terug-
denk aan die oproep in blokletters, denk ik: eigenlijk 

zouden veel meer mensen dat moeten doen, zo’n 
oproep. 

Of, beter nog: ‘Gezelschap aangeboden’. Want 
alleen de overheid kan dit probleem niet verhel-
pen, eenzaamheid kunnen we alleen met z’n 
allen te lijf gaan.

Hugo de Jonge

Colofon Lelie magazine

Wanneer is zorg waardevol?  Op deze plaats schrijft een externe 
columnist over zijn/haar persoonlijke ervaringen met zorg.
Deze keer: Hugo de Jonge. Hij is CDA-wethouder voor Onderwijs, 
Jeugd en Zorg in Rotterdam.

Wat me trof, was een kaartje waarop  

iemand in blokletters om gezelschap vraagt
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Lelie magazine is het halfjaarlijkse magazine van Lelie zorggroep, 
bedoeld voor medewerkers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, 
zorgorganisaties, scholen, gemeenten, verzekeraars en ieder die 
geïnteresseerd is in zorg en hulpverlening.
Lelie magazine verschijnt twee keer per jaar, in een oplage van 
20.000 exemplaren en wordt verstuurd of persoonlijk uitgereikt.

www.leliezorggroep.nl/leliemagazine

BRAINSTORM 
Dit Lelie magazine kwam mede tot stand dankzij een brainstorm met 
een gevarieerde groep medewerkers. 
Staand: Belia Verdouw, Jos Brakkee, Ruth Zwoferink, Judith de Gel-
der, Hanna Smallenbroek, Rita Renema.
Zittend: Yvon van der Laan, Adriënne van Doorn, Ineke van Dongen, 
Corrie Vroon, Rita Blok.
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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.
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Worden wie je bent
Mantelzorgers: 
 het zijn net mensen…  
Mantelzorger Plonie:  
‘Ik doe dit niet in eigen kracht’ 
De wijkverpleegkundige 

als spil in de wijk

Soms is een klein gebaar genoeg om iemand te laten weten  
hoe blij je met hem of haar bent.   
Een knipoog, een arm om de schouder, een bosje bloemen,  
een telefoongesprek... 
Lelie zorggroep heeft een ansichtkaart gemaakt. Voor u,  
om te sturen naar iemand die u wilt bedanken.  

Bent u blij met uw mantelzorger, buurman, collega,  

tante, verzorgende of kleinzoon?  

Laat ’t weten en zeg: bedankt!
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RijssenRijssenRijssen
Ermelo

Woudenberg

IJsselmuiden

Middelharnis

Gouda

Regiokantoren en zorgpunten Agathos

Regiokantoren en zorgpunten Curadomi

Verzorgings- verpleeghuizen Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn

Kantoren Cruciaal, STAGG en De Driehoek

Hoofdkantoor Lelie zorggroep 

Huize Nieuwoord Woudenberg

Zorgpartners Lelie zorggroep

Werkgebieden

Legenda

Katwijk

Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel
Capelle aan den IJssel

Middelharnis

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.


