
Wij geloven in herstel  

Naast thuiszorg, verpleging, hulpverlening en zorg in onze huizen biedt Lelie zorggroep 
christelijke GGZ: professionele behandeling vanuit christelijk perspectief bij klachten zo-
als somberheid, angst- en paniekklachten, relatieproblemen, traumatische ervaringen en 
persoonlijkheidsproblemen. 

Cruciaal, In de Bres en STAGG zijn  
onderdeel van Lelie zorggroep en  
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www.leliezorggroep.nl
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Balans en evenwicht horen bij het leven. Tussen werk en privé. 
Tussen rust en inspanning. Tussen mensen onderling.
Mensen hebben elkaar nodig. En samen kan het leven goed 
zijn. Hoe je dat samenleven met elkaar op een goede manier 
vormgeeft, is nog niet zo gemakkelijk.
Teveel aandacht is niet fijn, te weinig is jammer en kan zelfs 
heel verdrietig zijn. Van teveel mensen die teveel van je vragen 
(of jij van jezelf ) kun je uit balans raken. 
Soms gaat het onbewust goed. Soms moet je zoeken, misschien 
ook struikelen, en dan toch weer een nieuw pad zien te vinden.

In dit derde Lelie magazine leest u meer over mensen en over 
hoe ze met elkaar leven, voor elkaar zorgen, elkaar helpen. 
Vrijwillig en professioneel. Over wat ze meemaken in goede en 

‘kwade’ tijden en hoe zij hun levenspad lopen. 
Zoals het echtpaar Schijvens, dat van een nieuwe woning weer 
een thuis moest maken. Zoals Mirthe, die na haar burn-out 
de balans in haar leven hervindt. Of onze collega Nicoline, die 
haar man verloor en dapper haar weg met haar gezin vervolg-
de. En telefoniste Adriënne, die blij naar huis gaat als ze onze 
cliënten goed heeft kunnen helpen via de telefoon. 
Hoe staat u in het leven? Op pagina 28 kunt u uitvinden hoe 
het staat met uw balans.

We hopen dat dit derde Lelie magazine inspiratie biedt om el-
kaar aan te moedigen een goede balans te vinden in het leven.

De redactie

Lelie zorggroep is en blijft in beweging. 
Net als de zorg in ons land. Sinds enkele 
maanden hebben we onze activiteiten in de 
GGZ uitgebreid. De organisatie In de Bres 
maakt nu ook onderdeel uit van de Lelie-
familie. En daar zijn we blij mee! 
We streven ernaar om in zoveel mogelijk 
gebieden onze cliënten te kunnen helpen. In 
veel delen van ons land staan onze gemoti-
veerde medewerkers dagelijks voor u klaar. Uw 
tevredenheid over onze service wordt voort-
durend gemeten. En u geeft Lelie zorggroep 
een goed cijfer. Daar zijn we blij mee. Een 
stimulans om ons dagelijks voor u te blijven 
inzetten.

Het is verheugend dat de oplage van dit derde 
Lelie magazine opnieuw hoger moet zijn. Vooral 
de uitvouwflap achterin blijkt erg handig. Daarin 
is in één oogopslag te zien wie Lelie zorggroep is, 
met welke merken we werken en waar we actief 
zijn met welk product. 
Vrijwel zeker ook bij u in de buurt!

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit derde 
Lelie magazine.

Johan van der Ham
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Interview
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‘We hebben ’t  
ontzettend goed’

Sinds 1 januari hebben wijkverpleegkundigen als ‘spil in de wijk’ een grote rol in de zorg voor 

cliënten. Ze zorgen, verplegen, organiseren en onderhouden contacten. Wijkverpleegkundige 

Nicoline Kraijenoord (46) is ook al jaren de spil in haar gezin. Acht jaar geleden overleed haar man 

na een ernstige ziekte. Ze bleef achter met vijf kinderen tussen de 5 en 10 jaar. Inmiddels is haar 

leven weer meer in evenwicht, werkt ze als wijkverpleegkundige en zorgt ze voor vijf pubers. 

MOED
“Ik heb een bijzondere en zware tijd achter de rug,” vertelt 
Nicoline. “Mijn man is erg ziek geweest. Na zijn overlijden bleef 
ik achter met vijf jonge kinderen. Dat was moeilijk. Er was moed 
voor nodig om verder te gaan. Ik heb geprobeerd mijn weg te 
vinden en ik heb steeds ervaren dat ik daarvoor kracht ontving. 
Ik kreeg de moed om door te gaan. Met vijf kleine kinderen 
móet je ook wel. Een van de kinderen had twee weken na de 
begrafenis nieuwe schoenen nodig. Dus we gingen gewoon naar 
de schoenenwinkel. Eten, wassen, naar school gaan: het leven 
van alledag stond niet stil. En dat maakt het misschien ook wel 
weer makkelijker. Ik kan me voorstellen dat oudere mensen die 
iemand verliezen het misschien wel veel moeilijker hebben. Ze 
hebben minder dagelijkse bezigheden om het leven vorm te 
geven. Ik móest m’n bed wel uit. Maar vooral in het begin was het 
niet gemakkelijk. Een van de kinderen vond het erg moeilijk om 
op een goede manier met zijn emoties om te gaan. Daar hebben 
we hulp voor gekregen. Het heeft jaren geduurd voordat er een 
nieuw evenwicht kwam in ons gezin. ”

VREUGDE
“Nu zijn we een paar jaar verder en kan ik zeggen dat we het ont-
zettend goed hebben samen. Ik heb altijd veel kracht en steun er-
varen en ik ben blij en dankbaar dat het nu zo goed gaat. Dat zie 
ik zeker niet als mijn eigen verdienste, maar dat heb ik ontvangen 
en daar ben ik erg blij om. Die blijdschap is voor mij de basis 
waar ik altijd weer bij uit kom. Ik ben gelukkig niet opstandig, 
niet boos en niet somber of depressief. Natuurlijk is alleen-zijn 
niet altijd gemakkelijk. Maar ik krijg altijd weer de kracht om 

door te gaan en heb veel om dankbaar voor te zijn. Ik ben blij dat 
ik werk mag doen dat bij me past en waar ik van geniet. En we 
hebben ’t ontzettend goed samen. Door de kinderen ervaar ik 
veel vreugde.”

LIEFDE
“In het huwelijk met mijn man was de liefde onze basis. Vanuit 
die liefde gingen we ook door moeilijke tijden heen. God zorgde 
daarin altijd voor ons. Ook het zorgen voor anderen heeft de 

liefde van m’n hart. Ik vind het mooi om anderen te kunnen 
ondersteunen met het uiteindelijke doel dat iemands leven weer 
stabieler wordt. Ik denk dat je wel iets van liefde moet hebben om 
het werk van wijkverpleegkundige te kunnen doen. Het gebod 
‘heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’ vind ik heel 
belangrijk. Ik probeer altijd iets van die liefde door te geven aan 
cliënten, al voel ik me daarin ook vaak tekort schieten.”

VOLHARDING
“Vier jaar na het overlijden van mijn man kreeg ik weer de krie-
bels om te gaan werken. In het verleden heb ik gewerkt als onco-
logieverpleegkundige en afgelopen september ben ik gestart met 

Wijkverpleegkundige Nicoline Kraijenoord zorgt alleen voor vijf pubers

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 aan de hand van de acht waarden een interview met Nicoline  
Kraijenoord, wijkverpleegkundige voor Curadomi (onderdeel van Lelie 
zorggroep) in Katwijk. 

‘De veranderingen binnen de zorg 
vragen veel van iedereen, maar ik 
vind het ook iets moois’
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WAT DOET EEN WIJKVERPLEEGKUNDIGE?
Sinds 1 januari 2015 is de rol van de wijkverpleegkundige in de zorg 
voor cliënten steeds groter geworden. Als spil in de wijk kent zij de 
mensen en de organisaties binnen de wijk. Lag de nadruk voorheen 
vooral op het uitvoeren van zorg, nu komt bij de wijkverpleegkundige 
zorg verlenen en zorg regelen samen: indiceren, organiseren en toe-
wijzen. De wijkverpleegkundige verricht verpleegkundige handelin-
gen en organiseert, in samenspraak met de cliënt, de zorg. Ze kent de 
wijk op haar duimpje en weet wie ze in kan schakelen.
Kijk voor meer informatie op www.leliezorggroep.nl.

ACCEPTATIE
“Als wijkverpleegkundige kom ik achter de voordeur, bij cliënten 
thuis, in hun vertrouwde omgeving,” daarvan is Nicoline zich 
zeer bewust. “Het vraagt van mij respect voor hun leefwijze en 
leefomgeving. We passen ons aan de thuissituatie aan. Dat geldt 
natuurlijk praktisch, – want we hebben het maar te doen met een 
nauwe gang of een krappe badkamer – , maar zeker ook op het 
gebied van levensstijl en achtergrond. Er zijn cliënten die bewust 
voor een christelijke organisatie kiezen, maar er zijn ook cliënten 
die helemaal niets met de kerk hebben. Ik vind het belangrijk dat 
we wederzijds van elkaar accepteren wie we zijn. Wij staan altijd 
open voor gesprekken, ook als het over het geloof gaat. Maar als 
cliënten daarover niet willen praten, accepteren we dat.”

BEWOGENHEID
“In mijn opleiding leerde ik de uitdrukking ‘maximale nabijheid 
met behoud van distantie’, dat is precies de manier waarop ik 
graag mijn werk doe. Met liefde en bewogenheid voor cliënten 
zorgen, maar toch professioneel blijven. Dichtbij komen, maar 
niet mee-lijden.”

EERLIJKHEID
“Ik had eens een cliënt die eerst bij een andere organisatie zat. 
Het liep daar met de behandeling van de wond niet zoals cliënt 
en ouders wensten. En toen kwam die cliënt bij ons terecht. Het 
was een jonge cliënt met een wond in zijn rug, waar een pomp in 
moest. Ik had dat nog nooit eerder gedaan. Dus ik heb met zijn 
ouders besproken dat ik graag via het ziekenhuis wilde leren hoe 
dat moest. De vader van de cliënt vond dat een heel professione-
le reactie. Eerlijk zijn over zoiets geeft vertrouwen en juist dat is 
professioneel.”

NEDERIGHEID
“Ik vind het ook belangrijk dat we elkaar allemaal als gelijken 
zien. Ik wil mezelf daarom ook niet op de voorgrond plaatsen. En 
uiteindelijk draait het niet om mijn eigen wil, maar om Gods wil. 
In mijn privéleven is me dat heel duidelijk geworden. Mijn man 
heeft vóór zijn overlijden een rust en overgave ontvangen die 
heel bijzonder is. Ik geloof dat God dat zo heeft geleid en daarom 
geloof ik dat het goed is allemaal. Ik ben altijd bemoedigd en 
weet dat Hij weet wat goed is. Ik ben daarin nooit beschaamd. Hij 
heeft altijd voor me gezorgd en doet dat nog steeds. Ik geniet in-
middels enorm van mijn werk en van het leven met de kinderen, 
daar dank ik God voor.”

een opleiding voor wijkverpleegkundige. Het is een post-hbo-op-
leiding waar we veel leren over alle nieuwe ontwikkelingen in 
de wijkverpleging en alle nieuwe regelingen en verwachtingen 
waaraan de wijkverpleegkundige in 2015 moet voldoen.” Nico-
line voelt zich nu een wijkverpleegkundige in hart en nieren en 
ziet ook de uitdagingen van het beroep. Ze vertelt: “Vanuit de 
overheid is besloten dat de bekostiging van de zorg overgeheveld 
wordt van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – red.) 
naar de Zorgverzekeringswet 2015 (Zvw). Voor de wijkverpleeg-
kundige houdt deze verandering veel meer in dan een andere 
partij die de zorg bekostigt. De wijkverpleegkundige krijgt haar 
vak weer in de volle breedte terug. Er ligt dus een grotere taak en 
verantwoordelijkheid bij wijkverpleegkundigen, net als vroeger, 
maar dan nét even anders.”
“De veranderingen binnen de zorg vragen veel van iedereen, 
maar ik vind het ook iets moois,” vervolgt ze. “Voorheen was er 
veel meer sprake van de zogenoemde ‘stopwatch-zorg’ waarbij er 

vooral werd gekeken naar een probleem dat opgelost moest wor-
den. Nu ligt de nadruk veel meer op de eigen regie van de cliënt. 
Samen met de cliënt stellen we een zorgplan op, met als doel dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De eigen 
kracht en mogelijkheden van cliënten en hun netwerk staan voor-
op. We overleggen tegenwoordig ook veel met mantelzorgers. 
Het is de bedoeling dat we ook meer preventief gaan werken. 
Het sociale domein is erbij gekomen. In veel gemeenten worden 
ondersteuningsteams gevormd, waarin de wijkverpleegkundige 
ook een plaats krijgt.

Bij ons komen de lijnen samen: de huisarts, de cliënt en zijn 
netwerk, de therapeut, we hebben overal zicht op. Ik vind het 
heel mooi dat dat nu zo samenkomt. We zijn echt bedoeld als 
verbindende schakel tussen wonen, zorg en welzijn. We stemmen 
alles af met de betrokken hulpverleners en bewaken de kwaliteit 
van zorg. Deze cruciale rol krijgen we als wijkverpleegkundigen 
nu aangeboden en dat zie ik als een kans. Belangrijke vragen 
daarbij vind ik: pakken we die rol nu ook echt weer terug? Pakken 
we die kans? En volharden we daarin?”

LELIE ZORGGROEP ZOEKT WIJKVERPLEEGKUNDIGEN
Onze thuiszorgorganisaties Curadomi en Agathos zijn op zoek naar 
geschikte wijkverpleegkundigen voor in hun teams. Ben je geïnspi-
reerd door het verhaal van Nicoline? Kijk dan voor vacatures op 
www.leliezorggroep.nl/werken-bij.
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‘Het is belangrijk dat we van  
elkaar accepteren wie we zijn’

NICOLINE KRAIJENOORD: WIJKVERPLEEGKUNDIGE IN KATWIJK
Nicoline Kraijenoord – van der Meij (46) woont in Katwijk en zorgt, 
sinds het overlijden van haar man acht jaar geleden, alleen voor hun 
vijf kinderen (nu in de leeftijd van 14 tot bijna 19 jaar). 
Nicoline werkt zo’n 20 - 24 uur per week als wijkverpleegkundige 
bij Curadomi (onderdeel van Lelie zorggroep) en volgt daarvoor een 
post-hbo-opleiding bij de ‘Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde’.
 



De familie Van Malkenhorst

Chris (55), Marjoleine (56),

Van mens tot mens

Verpleegkundige Martin van Zandbergen verleende drie dagen 
en nachten intensieve zorg aan de moeder van Marjoleine van 
Malkenhorst, die stervende was. 
Een stevige knuffel een paar maanden later toont hoe intiem, 
mooi en bijzonder die dagen samen waren. “Het gaf ons zoveel 
rust dat we wisten dat Martin drie dagen en nachten zou blijven 
en er niet iedere acht uur van verzorgende gewisseld zou wor-
den,” vertelt Chris. Martin vult aan: “Ik was nog maar net binnen 
en ik voelde dat het goed was. Het leek wel alsof ik meteen deel 
uitmaakte van de familie. Dat is iets moois dat niet overal gebeurt 
en dat schept een bijzondere band.”
“Omdat Martin altijd alert was, is het proces van overlijden van 
mijn schoonmoeder erg bijzonder verlopen,” herinnert Chris 
zich. “Martin voelde aan dat haar tijd gekomen was en heeft ons 
er op tijd bij geroepen. Marjoleine hield haar handen vast en ik 

haar schouders, zo is ze rustig in onze armen gestorven.” Chris en 
Marjoleine worden emotioneel bij de herinnering aan dit moment 
en met een brok in zijn keel vertelt Chris verder: “Iedereen die bij 
ons op bezoek is geweest, was onder de indruk van de zorg die 
we kregen en van het concept van 24-uurszorg. De sfeer was zo 
huiselijk en warm! De grootste wens van mijn schoonmoeder was 
dat ze – net zoals haar man –, rustig kon sterven in haar eigen 
huis. Dankzij Martin en Curadomi hebben we die wens kunnen 
vervullen.” 

24-uurszorg is bedoeld voor mensen die de behoefte hebben om in hun laatste 

levensfase thuis verzorgd te worden, in hun vertrouwde omgeving, te midden 

van mensen die hen dierbaar zijn. Curadomi stelt daarvoor een team van 

verpleegkundigen en verzorgenden samen. 

Een huiselijke en  
   warme sfeer
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moeder Hilda Vonhof (is 89 jaar geworden 
en overleed op 29 januari 2015)

met Martin van Zandbergen (46)
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Vanuit de Raad van Bestuur

WELKOM IN DE BRES
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is sterk in beweging. 
Binnen Lelie zorggroep leverden we tot voor kort christelijke 
GGZ vanuit Cruciaal en STAGG. Sinds januari 2015 is In de Bres 
erbij gekomen. Deze organisatie kon het niet langer zelfstandig 
volhouden en Lelie zorggroep was in staat om hen, na hun fail-
lissement, een snelle doorstart te bezorgen. Daarmee hebben 
we nu ook in Noord-Nederland meer locaties waar we cliënten 
uit de regio kunnen ontvangen. We zijn blij met In de Bres als 
nieuw lid van de Leliefamilie. In de Bres levert goede hulpver-
lening met zeer gedreven en professionele medewerkers. De 
slogan ‘Wij geloven in herstel’ vinden we erg mooi en past goed 
bij Lelie zorggroep. 

Intussen werken we achter de schermen aan een goede struc-
tuur van alle GGZ-activiteiten binnen Lelie zorggroep. Er is veel 
dat de GGZ-merken onderling verbindt. We willen graag goede 
hulpverlening aanbieden, die uitgevoerd wordt door gedreven 
professionals die dichtbij cliënten staan en via vele locaties voor 
ieder toegankelijk is. We blijven werken aan verbetering van 
onze dienstverlening. En horen graag van u wat we nóg beter 
kunnen doen. 

ONTWIKKELINGEN
Inmiddels is Lelie zorggroep bezig met het invoeren van zelfor-
ganiserende wijkteams. Het doel van het werken in zelforgani-
serende teams is om cliënten nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Door te werken met kleine teams met bekende gezichten, 
meer invloed op het eigen werk (zoals planning) en beter in te 
spelen op de lokale situatie, zoals het contact met gemeente, 
de wijkteams, kerken, vrijwilligersorganisaties en huisartsen.
Dit complexe veranderproces duurt ongeveer een jaar. Het moet 
zorgvuldig gebeuren, met oog voor cliënten en medewerkers. Dit 
stelt hoge eisen aan de teams, de te gebruiken ICT-systemen en 

vele andere zaken. De ervaringen uit de proefteams zijn positief. 
We kregen daarbij tijdelijk advies van Invoorzorg, een door VWS 
(ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidi-
eerd programma dat zorgorganisaties helpt te verbeteren.

WIJKVERPLEGING
Ook de wijkverpleging is een belangrijk speerpunt dit jaar. Een 
groep medewerkers volgt hiervoor een speciale opleiding aan 
de CHE (Christelijke Hogeschool Ede),  zodat ze met nieuwe 
kennis en vaardigheden op pad kunnen. Wijkverpleegkundi-
gen spelen een belangrijke rol richting cliënt, thuiszorgteam 
en wijk. In dit magazine heeft u er al meer over kunnen lezen. 
De functie van wijkverpleegkundige is een inspirerende baan 
waarvoor we nog diverse nieuwe collega’s kunnen gebruiken. 
Iets voor u of voor jou?

CHRISTELIJKE ZORG
Lelie zorggroep werkt vanuit christelijke uitgangspunten. Daar 
zijn we graag helder over. Het is onze drive om goede zorg te 
verlenen. Wel vinden we het erg belangrijk om studie te maken 
van ‘christelijke zorg’. Want wat betekent het als we zeggen dat 
we christelijke zorg bieden? Dat moet niet alleen bij woorden 
blijven, maar toch ook in de praktijk zichtbaar zijn of worden. 
Daarom zijn we gestart met een lectoraat, samen met de CHE. 
Lector Simon Polinder doet onderzoek naar de betekenis van 
christelijke zorg (zie ook pagina 30). We houden u op de hoogte 
over de uitkomst van zijn onderzoek.

OPROEP
We zullen voortdurend (blijven) meten of we als zorgorganisatie 
aan onze doelstellingen voldoen. Uw mening en aandachtspun-
ten stellen we zeer op prijs. Te allen tijde. Want we willen graag 
blijven leren en verbeteren. Wij zijn pas tevreden als u het ook 
bent. Of u nu cliënt bent, familie daarvan, doorverwijzer, mantel-
zorger of iemand anders. Alleen samen kunnen we verbeteren!

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

Samen worden we beter

De slogan ‘Wij geloven in herstel’  

past goed bij Lelie zorggroep



Gratis boek

LELIE ZORGGROEP IN ZEIST
Sinds januari 2015 heeft Lelie zorggroep een kantoor in Zeist. 
Deze locatie dient ook als Diaconaal Zorgloket. Vanuit het kan-
toor bieden we Thuiszorg (Curadomi), Intensieve ambulante 
hulpverlening (Agathos), Kerkmaatschappelijk werk (De Drie-
hoek) en Geestelijke Gezondheidszorg (Cruciaal en STAGG).
Het Diaconaal Zorgloket is een initiatief van de plaatselijke ker-
ken, in samenwerking met Lelie zorggroep. Inwoners uit Zeist en 
omstreken kunnen hier terecht voor zorg of hulp. Samen kijken 
we wie op dat moment het beste de zorg of hulp kan bieden.

CRUCIAAL GGZ OPENT NIEUWE LOCATIE IN SLIEDRECHT
Sinds april 2015 houdt Marleen Hordijk, GZ-psycholoog bij 
Cruciaal, spreekuur aan het Stationspark 500 te Sliedrecht. In 
Sliedrecht biedt Cruciaal Basis GGZ aan volwassenen vanaf 18 
jaar. Cruciaal GGZ werkt nauw samen met Agathos Intensieve 
ambulante hulpverlening. 
Een goede aanvulling op ons GGZ-aanbod, dat behandeling 
biedt bij psychische klachten.

AGATHOS EN CURADOMI HALEN OPNIEUW HKZ CERTIFICAAT
Zowel Agathos als Curadomi hebben opnieuw het HKZ certifi-
caat behaald. Dat betekent dat externe controleurs na onder-
zoek hebben geconcludeerd dat de Agathos- en Curadomi-me-
dewerkers goede zorg aan de cliënten geven en dat ze een 
stevig kwaliteitsmanagementsysteem hebben. De auditoren 
hebben een hoge betrokkenheid gezien van alle medewerkers, 
bij zowel de organisaties als de cliënten.

CLIËNTTEVREDENHEID OPNIEUW 8,4
Voor het tweede achtereenvolgende jaar geven cliënten een 8,4 
aan de behandeling bij Cruciaal GGZ. Ook STAGG, die dit jaar 
voor het eerst meedeed aan dit externe onderzoek, scoort een 
8,4. Zeer tevreden zijn cliënten over de manier waarop de behan-
delaar met cliënten omgaat. Zowel bij STAGG als Cruciaal voelt 
90% van de cliënten zich serieus genomen door de behandelaar.

HET PALET: HUIS VAN DE WIJK
In de Rotterdamse wijk Het Lage Land is Lelie zorggroep in 
samenwerking met de organisatie Open Arms een ‘huis van de 
wijk’ gestart: een vaste plek in de wijk van waaruit verschillen-
de organisaties de wijkbewoners van dienst willen zijn. Zo zijn 
er wijkmaaltijden, taallessen en creamiddagen. Ook is er in 
Het Palet een uitdeelpunt van de voedselbank, een inloopcafé 
en een kringloopwinkel gevestigd. Het doel van Het Palet is om 
bij te dragen aan een zorgzame samenleving in de wijk.

In Middelharnis heeft Agathos een Zorgwinkel geopend. Cliënten 
kunnen voor verschillende zaken in de Zorgwinkel terecht, zoals 
de uitleen of aanschaf van zorghulpmiddelen. De Zorgwinkel 
blijkt in een behoefte te voorzien: mensen kunnen er terecht met 
vragen en het heeft ook een sociale functie, als ontmoetingsplek.

ZieZoZorg

Topcare predicaat  
voor Korsakovcentrum Slingedael

Nationale Zorgvernieuwingsprijs

‘Kijken door mijn bril’ 
‘Weet je wat ik 
wil? Dat je eens 
kon kijken door 
mijn bril.’ Dit 
is een van de 
uitspraken over het leven met autisme uit een 
prijswinnend verhaal bij een schrijfwedstrijd 
over autisme. De wedstrijd, die enkele hulp-
verleners van Agathos organiseerden, leverde 
bijzondere verhalen op, die ogen openen voor 
de leefwereld van iemand met autisme. Lees de 
complete verhalen op: www.agathos-thuiszorg.
nl. ‘Autisme betekent: niet te ver vooruit  
kijken, maar bewust genieten van het nu.’

Zorgwinkel in Middelharnis

Twee hulpverleners van 
Agathos hebben meege-
streden om de Nationale 
Zorgvernieuwingsprijs 2014. 
Ze hebben niet gewonnen, 
maar behoorden wel tot de 
laatste 5 van de 66 kans-
hebbers. Hun idee was een door hun gebruikte methodiek: 
Estafettegezinnen. Bij Estafettegezinnen koppel je gezinnen met 
vergelijkbare problemen aan elkaar. Ze kunnen dan leren van 
elkaars ervaringen en met elkaars steun hun doelen bereiken. 
De jury gelooft o.a. in dit idee omdat twee gezinnen tegelijker-

tijd geholpen kunnen worden.
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Lelie nieuws

Korsakovcentrum Slingedael heeft het predicaat ‘Topcare’ ontvangen uit han-
den van Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Topcare staat voor topzorg voor 
mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben. 

Johan van der Ham
@JohanvdHam

Zo’n fiets gun je toch 
iedereen? Pure winst 
in het straatbeeld! @
AgathosZorg @Lelie-
zorggroep #mobiliteit 
#reiskosten 

Volgen
RETWEETS

4

Aad de Kool  
@zorgisleuk 

En die prijkt mooi op 
de muur! #kwaliteit-
register #paramedici 
#ergotherapeuten @
Leliezorggroep 

VolgenRETWEETS

1

Lelie zorggroep
@Leliezorggroep

Nog enkele minuten 
en dan zijn we live 
vanuit Siloam  
@vitaminerrr ! 

VolgenRETWEETS

8

elisabeth
@elisabethvduijn

Klaar voor het juffen-
feest.. Mooie reclame  
@Leliezorggroep 

Volgen
RETWEETS

2

Annemijn 
@annemijnkroon

Leuk! Ben je op de 
CHE aan het verga-
deren, ligt het Lelie 
magazine op tafel. :) 
@Leliezorggroep 

Volgen
RETWEETS

1

Hugo de Jonge 
@hugodejonge

Muziekmiddag en 
hightea door mede-
werkers en vrijwilli-
gers in verpleeghuis 
Pniel @Leliezorggroep 
#nldoet @NLDOET 

Volgen
RETWEETS

2

Gezien op Twitter

Het boek Houd me Vast, van Sue Johnson, is een grote 
aanwinst voor echtparen die op zoek zijn naar verdie-
ping in hun relatie. De Driehoek Relatiecentrum biedt 
een preventieprogramma dat op dit boek is geba-
seerd. En u kunt het nu gratis krijgen! Kijk op 
www.dedriehoekrelatiecentrum.nl voor de actie-
voorwaarden. 

Het baanbrekende

boek van ’swerelds beste

relatietherapeut

Houdmevast
Dr. SueJohnson

D
r.SueJohnson

H
oud

m
evast

Beknop
te

editie

speciaal
voor

‘Houdme vast com
bineert de beste

onderzoeks-

resultatenmet de praktische
suggesties van e

en

betrokken enm
eelevend klinisc

h psycholoog.

Dit fantastische
boek is een grot

e aanwinst voor

paren die op zoe
k zijn naar beter

e communicatie

en een diepere,
meer bevredigend

e relatie. Bravo!
’

– Dr. Daniel Siege
l,

ucla school of medicine

‘Net zoals baby’
s een aangebore

n behoefte hebb
en

aan een veilige b
andmet hun ouders, z

o hebben

ook volwassene
n een ingebakke

n behoefte aan

veiligheid en ge
borgenheid in h

un liefdesrelatie
.

Een positief, go
ed onderbouwd

boek datmijn kijk

op de liefde blijv
end heeft verand

erd.’

– JannekeGieles,

redacteur van psy
chologie magazine

‘Dit boek kan he
t verschil maken tussen sch

eiden

en bij elkaar blij
ven.’

– Een lezer op bol
.com

Johnson Houd me 11 PsyMag:John
son Houd me

 Opm  20-02
-2014  10:4
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Zelfstandig, met  
zorg als dat nodig is

Waelestein in Rotterdam-Charlois was 
zo’n verzorgingshuis ‘oude stijl’. Samen 
met woningcorporatie Vestia, eigenaar 
van het gebouw, heeft Lelie zorggroep 
hier ‘scheiden van wonen en zorg’ 

doorgevoerd. De bewoners huren hun 
appartement van Vestia, Lelie zorggroep 
biedt thuiszorg en diverse services. 
Behalve een flinke verbouwing om de 
appartementen geschikt te maken voor 
zelfstandige bewoning en de zorgruimtes 
om te bouwen tot verhuurbare ruimtes, 
betekende dit vooral een enorme omslag 
voor de bewoners en medewerkers.

MOEILIJK
“Veel bewoners, allemaal op hoge leef-
tijd, en hun vaak ook al oudere kinderen, 
vonden het moeilijk dat er iets moest 
veranderen,” vertelt transitiemanager Elly 
Kruithof. “Voor een deel van de bewoners 
was weer zelfstandig gaan wonen hele-
maal niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat 
ze veel (ongeplande) zorg nodig hadden 
of dementerend waren. In nauw overleg 
met deze bewoners en hun mantelzorgers 
zijn zij begeleid bij de verhuizing naar 
een verpleeghuis van hun keuze.”
Ook voor de bewoners die de omslag naar 
zelfstandig wonen wél konden maken, 
was er een intensief begeleidingstraject. 

Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn 
de bewoners en hun familie geïnformeerd 
over de veranderingen. Waar nodig zijn 
bewoners begeleid bij het administratie-
ve regelwerk dat nodig was. Maar bovenal 
heeft Lelie zorggroep zich ingezet om 
tijdens het veranderproces, en daarna, 
een goede leefsfeer vast te houden. 

UNIEK
“We hebben geprobeerd de bewoners zo 
goed mogelijk voor te bereiden op weer 
zelfstandig gaan wonen en de overgang zo 
makkelijk mogelijk te maken,” aldus Elly 
Kruithof. “Zo hebben we hen niet alleen 
een magnetron en een Senseoapparaat 
gegeven, maar daarbij ook de tijd geno-
men om samen te leren hoe het apparaat 
werkt. De zelfstandigheid van de bewoner 
staat voorop. Mensen kunnen nog best 
veel zelf, maar zijn dat gewoonweg jaren-
lang niet meer gewend. Dat brengt onze-
kerheid met zich mee en ook wel boosheid 
en onbegrip over deze verandering.”
“Vanuit Lelie zorggroep faciliteren we 
in deze nieuwe situatie verschillende 

activiteiten en diensten die gericht zijn 
op het welzijn,” vervolgt de transitiema-
nager. “In de gemeenschappelijke ruimte 
worden uiteenlopende activiteiten en 
optredens georganiseerd. Na sluiting van 
de keuken hebben we er met inzet van 
vrijwilligers voor gezorgd dat bewoners 
van Waelestein en wijkbewoners samen 
koffie kunnen drinken en kunnen genie-
ten van warme maaltijden. De kerken uit 
Charlois hebben de taken van de gees-

telijk verzorger overgenomen en organi-
seren bijvoorbeeld kerkdiensten. En het 
activiteitenaanbod en dienstenpakket 

breidt zich verder uit.”
Thuiszorg krijgen de bewoners nu vanuit 
Curadomi en wordt grotendeels verricht 
door oud-medewerkers van Waelestein. 
Het onderdeel Behandelzaken van Lelie 
zorggroep heeft haar eigen ruimten in het 
gebouw, met onder andere fysiotherapie 
voor de wijk. Ook heeft Waelestein de ko-
mende drie jaar een activiteitencoördina-
tor en servicecoördinator om bewoners te 
begeleiden en het welzijn te bevorderen.

Elly: “Zo wordt Waelestein gaandeweg 
een woongebouw waar senioren zelfstan-
dig, maar toch beschut kunnen wonen, 

met gezellige activiteiten, diverse servi-
ces en zorg als dat nodig is.”

CENTRUM VOOR DE WIJK
Hoe de stemming nu is onder de bewo-
ners van Waelestein? Elly: “Er is best veel 
verdriet over wat ‘verloren’ is gegaan en 
over alle mensen die zijn vertrokken, zo-
als de geestelijk verzorger, de gastvrou-
wen uit het restaurant en buren naast wie 
mensen vaak jaren hebben gewoond.” 
“Maar bewoners zijn ook positief over de 
dingen die wél lukken,” besluit Elly. “We 
hopen ook op nieuwe bewoners (er staan 
nog diverse appartementen leeg), zodat 
de mensen met elkaar prettig en met zorg 
kunnen blijven wonen op het mooiste 
plekje van Charlois, in Waelestein ‘nieu-
we stijl’: centrum voor de wijk!”

Het was volop in het nieuws: 

verzorgingshuizen die sluiten. 

Een direct gevolg van het kabi-

netsbeleid dat erop gericht is 

dat mensen zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen in hun 

eigen huis. Verzorgingshuizen 

krijgen daarom sinds januari 2013 

voor nieuwe bewoners met een 

lichte zorgvraag geen geld meer 

voor de huur van hun woning. Dat 

betekent dat verzorgingshuizen 

‘oude stijl’ niet langer kunnen 

voortbestaan. Hoe reageert Lelie 

zorggroep daarop?

Het proces naar scheiden van wonen en zorg in Waelestein

‘We hebben de tijd genomen om samen te 
kijken hoe een Senseoapparaat werkt’
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‘Dit werk is  
intens mooi’

Vrijwilliger Ad Tijsma (57):

‘Geld? Wérk, daar 

word ik gelukkig van!’

Vrijwilliger Haya Goutier (72):

“Vroeger hadden wij thuis altijd de gewoonte 
om op zondagavond te zingen bij het orgel,” 
vertelt vrijwilliger Rien den Ouden. Toen zijn 
moeder twaalf jaar geleden dement werd, ko-
zen ze voor verpleeghuis Pniël. “Er stond daar 
ook een orgel en omdat mijn moeder erg van 
zingen hield, besloten we om elke zondag-
avond te komen zingen.” Het is nu twaalf jaar 
later en de zangavonden zijn er nog steeds. 

“Mijn moeder genoot erg van het zingen bij het orgel 
en langzamerhand kwamen er steeds meer mensen 
bij. Muziek doet veel met mensen, dat merk je,” ver-
telt Rien. Inmiddels heeft het echtpaar al drie keer 
een nieuw orgel aangeschaft. Tijdens de zangavon-
den worden psalmen, gezangen en liederen gezon-
gen uit de oude christelijke liedbundel Johannes de 
Heer. Rien speelt daarbij altijd op het orgel – “Ik ben 
geen rasorganist, gewoon een doe-het-zelver,” – en 

Elly houdt zich bezig met het ophalen en terugbren-
gen van de bewoners. Ook probeert ze zoveel mo-
gelijk met de bewoners in contact te komen.
Toen hun moeder vijf jaar geleden overleed, hebben 
Rien en Elly nog wel even nagedacht of ze zouden 
doorgaan met de wekelijkse zangavond. Het zijn uit-
eindelijk tweewekelijkse zangavonden geworden die 
ze samen met twee andere vrijwilligers organiseren. 
En nog altijd is er een groep bewoners die hier erg 
van geniet.
De liederen roepen vaak herkenning en herinnerin-
gen op bij de bewoners. “Het allermooiste is als de-
menterende mensen tijdens het zingen ineens een 
helder moment hebben,” vertelt Elly. En Rien voegt 
toe: “Ik ken een bewoner die er elke avond is, soms 
doet hij dan helemaal niks, maar soms zit hij te zin-
gen als een lijster. Dan ga je dankbaar naar huis!” 
Elly: “En dat is onze motivatie: we kunnen op onze 
eigen manier iets voor de mensen betekenen.”

“Ik krijg ook twee dagen betaald hoor!” wil vrij-
williger Haya Goutier (72) graag direct duidelijk 
hebben. Haya werkt vijf dagen in de week voor 
De Kleine Burcht, een zorgwinkel die hulpmid-
delen uitleent en verkoopt en dient als consul-
tatiebureau voor ouderen. Ze doet dat drie da-
gen in de week zonder financiële vergoeding.

Van huis uit is Haya verpleegkundige, tot haar 69ste 
was ze actief in het onderwijs (ROC) en in 2012 werd 
ze voor twee dagen in de week aangenomen bij Lelie 
zorggroep om een zorgwinkel op te zetten. Ze bood 
toen gelijk aan om zich de overige dagen vrijwillig in 
te zetten voor de zorgwinkel. “Als je gepensioneerd 
bent, mag je best een tegenprestatie doen,” vindt 
Haya. “Vrijwilligerswerk is heel normaal. Ik ben ge-
zond, daar ben ik dankbaar voor, dan mag ik ook wel-
eens wat voor de maatschappij doen,” zegt Haya eer-
lijk. “Bovendien,” vervolgt ze, “word ik gelukkig van 
meer geld? Het wérk, daar word ik gelukkig van!”
In de omgeving van De Kleine Burcht bestond nog 
niet iets dergelijks voor ouderen, terwijl dat volgens 

Haya wel belangrijk is. 
Ze startte de zorgwin-
kel zelfstandig op en 
is nu verantwoordelijk 
voor de administratie, 
inkoop, verkoop, tele-
foontjes etc.
De Kleine Burcht is veel 
meer dan zomaar een 
zorgwinkel en dat is te 
danken aan Haya.
Haya: “Verkoop staat bij 
ons op de tweede plaats, 
we willen vooral een con-
sultatiebureau voor ou-
deren zijn, met een luisterend oor en advies. Daarom 
staat er ook een tafel met stoelen in de winkel. Ik vind 
dat je oudere mensen sowieso niet te lang moet la-
ten staan. En als we samen aan tafel zitten, komen de 
gesprekken vanzelf. Mensen komen hier soms best 
zorgelijk binnen en gaan met een glimlach weer naar 
buiten…” 

16 

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...

‘Muziek doet iets met mensen’

Vrijwilligers Rien (72) en Elly (67) den Ouden:
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“Eigenlijk ben ik altijd al nieuws-
gierig naar het komen en gaan 
van het leven, ook begrafenis-
sen vind ik interessant,” vertelt 
Ad Tijsma, die inmiddels vijf 
jaar vrijwilliger is bij hospice 
De Regenboog. 

“Een vriendin tipte mij om vrijwil-
ligerswerk bij een hospice te gaan 
doen. Toen ik later een briefje zag 
met de vraag naar vrijwilligers bij 
hospice De Regenboog, wist ik 
zeker dat ik het moest proberen,” 
vertelt Ad enthousiast.
Ad is veel te vinden in De Re-
genboog. Hij heeft een allround 
functie en springt bij waar dat 
nodig is. Werkzaamheden als 
koffie zetten en de vaatwasser 
uitruimen doet hij regelmatig. 
Maar ook het ondersteunen 
van mensen in hun laatste le-

vensfase, het assisteren van de verpleegkundigen 
en een goed gesprek voeren met nabestaanden 
hoort erbij. 
“De dankbaarheid en waardering die ik krijg voor 
de eigenlijk zo vanzelfsprekende dingen die ik doe, 
heb ik nog maar weinig ervaren in mijn leven.” Ad 
wordt zichtbaar emotioneel als hij hierover spreekt. 
“Met sommige bewoners krijg je echt een bijzon-
dere band. Zo was er ooit een bewoner die iedere 
keer als ik hem zag een van zijn goocheltrucjes aan 
me liet zien. We zaten vaak samen te filosoferen 
over het leven, als mannen onder elkaar. Zo iemand 
is voor mij dan echt een cadeautje in mijn werk!”
Ad houdt echt van het vrijwilligerswerk. “Ik vind 
het bijzonder om persoonlijk contact en verbinding 
te hebben met mensen, daar word ik blij van. Dit 
werk is intens mooi.”



Adriënne van Doorn (48)
aan de telefoon met meer dan 100 mensen per dag

Van mens tot mens

Verzorgers, verplegers, behandelaars en hulpverleners: ze kunnen 
hun werk niet doen zonder telefonistes. Adriënne van Doorn is een 
van de telefonistes van Lelie zorggroep en krijgt tussen de 100 en 
150 telefoontjes per dag. Ze fungeert daarmee als ‘eerste gezicht’ 
van de organisatie en heeft heel veel contact met cliënten, relaties 
en andere bellers.
“Er zijn oudere mensen die dagelijks bellen,” vertelt Adriënne. 
“Dan willen ze weten hoe laat de hulp of verzorging ’s avonds 
komt. Ik kan dat zien in het planningsschema en kan hen dat dan 
vertellen. Dat stelt hen vaak gerust.” Sommige cliënten bellen zelfs 
zó vaak, dat Adriënne hun telefoonnummer al herkent. Adriënne: 
“Dan neem ik op met: ‘Dag mevrouw Jansen!’. Mensen voelen zich 
daardoor gekend, dat vind ik fijn.”
Maar er zijn ook andere telefoontjes. “De meeste indruk maken 
de telefoontjes van cliënten die ambulante hulp ontvangen via 

Agathos. Sommigen vertellen hun hele levensverhaal aan mij. Zo 
bellen er regelmatig cliënten die het leven niet meer zien zitten 
of zich zorgen maken. Uiteraard hebben ze daarover contact met 
onze hulpverleners, maar als die niet bereikbaar zijn, proberen ze 
hun verhaal via ons te doen. Ik vind het fijn om er op die manier 
ook een beetje voor hen te kunnen zijn.”
“Dit is echt mijn droombaan,” concludeert Adriënne enthousiast, 
“vooral het contact met cliënten vind ik erg leuk en bijzonder. Ik 
ben daardoor eigenlijk altijd vrolijk. Ik hoop dat alle bellers daar 
ook een beetje blij van worden.”

Adriënne werkt met drie andere collega’s op de receptie van het  

hoofdkantoor van Lelie zorggroep, waar ze de telefoon opneemt voor  

Agathos en Lelie zorggroep.

Het centrale telefoonnummer van Lelie zorggroep is: 0900-22 44 777.

  ‘Dag 
mevrouw Jansen’
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Mirthe is een jonge vrouw van 32 jaar. 
Ze ziet eruit als een ontspannen vrouw, 
ze is moeder van drie kinderen, woont 
in een gezellig huis en is bezig met 
een opleiding pedagogiek. Maar ruim 
een jaar geleden stortte ze lichamelijk 
en psychisch helemaal in. “Het begon 

allemaal met een migraine aanval. Ik had 
regelmatig migraine, maar ditmaal was 
het anders. De paniek en de angst waren 
enorm!” De huisarts constateert een 
totale burn-out. Voor Mirthe een heftige 
diagnose. “Ik dacht: ik heb een fijn gezin, 
een liefhebbende man, ik ben met een 
leuke opleiding bezig. Ik heb het leven op 
een rijtje, toch?”

BOM
Als Mirthe terugkijkt, kan ze wel signalen 
aanwijzen. “Ik was zwaar belast, voelde 
me veel te verantwoordelijk voor wat er 
om me heen gebeurde. Ik kom uit een 
gezin met veel complexe problemen en 
had daar de rol van ‘sterke vrouw’. Ik 
heb geleerd om door te zetten, ook als 
het moeilijk is. Nu pas zie ik dat ik al 
veel langer onder hoogspanning leefde. 
De migraine aanval was de trigger, toen 

barstte de bom die ik al veel langer in mij 
droeg.”
Ze vervolgt: “De eerste periode was 
vreselijk. Ik kon helemaal niets meer. De 
angst bleef, ik durfde niet alleen te zijn 
en raakte in paniek als Bas naar zijn werk 
ging. Ik herkende mezelf niet meer en 
werd overspoeld door paniekgedachten: 
‘dit komt nooit meer goed, ik kan nooit 

meer functioneren als moeder. Ik eindig 
in een rusthuis’.” Haar man Bas neemt 
veel taken in het gezin over. Van Mirthe 
vraagt een dagelijkse wandeling al veel 
inspanning.

THERAPIE
De huisarts regelt een doorverwijzing 
naar een psycholoog. “Ik was op zoek 
naar een soort coach die mij goed kon 
begeleiden. Zelf was ik al begonnen om 
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elke dag een dagboekje bij te houden. 
Bij STAGG christelijke GGZ kon ik snel 
terecht. Dat kwam goed uit: ik zocht een 
christentherapeut en Ineke Tack, mijn 
behandelaar, was een goede coach.” 
Naast de hulp bij de STAGG kreeg Mirthe 
pastorale begeleiding vanuit de kerk 
waar ze samen met Bas en de kinderen 
lid van is. “Dat was een mooie combi-
natie: om de veertien dagen had ik een 
gesprek met het pastorale team en was 
ik bij de psycholoog. Ik heb dat als een 
zegen ervaren.”

Mirthe leert in de therapie veel. “Ik heb 
geleerd om verantwoordelijkheid terug te 
leggen waar die hoort. Ik ben duidelijker 

geworden, waardoor in het contact met 
mijn familie juist meer diepgang ont-
staat. Ik hoef niet altijd de ‘sterke vrouw’ 
te zijn. Nu ik inzie dat ik niet alles kan, 
ben ik pas sterk! Je bent sterk als je weet 
wat je kunt en wat je niet kunt, als je ook 
open durft te zijn over je zwakke kanten. 
In de bijbel zegt Paulus: ‘Als ik zwak ben, 
dan ben ik machtig.’ God zorgt dat, als 
je struikelt, je niet valt. Die lessen heb ik 
mogen leren en dat is de grote winst van 
mijn burn-out.” 

BALANS
Nu, anderhalf jaar na haar burn-out, zit 
Mirthe op de bank als een vrouw die het 
vertrouwen herwonnen heeft. Als moe-

der, als echtgenoot en als student. Haar 
studie pedagogiek is bijna afgerond. 
“Mijn leven is in balans, ik neem tijd voor 
mijn gezin, familie, kerk, de studie. Vóór 
mijn burn-out dacht ik altijd dat zorgen 
voor de ander voorging. Ook de activi-
teiten van de kerk gingen altijd voor. Ik 
neem nu bewust de tijd voor ontspan-
ning. Ook sport is belangrijk voor mij. 
Om mijn leven in balans te houden, moet 
ik steeds weer bewuste keuzes maken.”
 
Om privacyredenen is de naam van Mirthe 
gefingeerd.

Mirthe herinnert het zich nog als 

de dag van gisteren. Haar mi-

graine-aanval en de angst en de 

paniek toen haar man Bas niet 

bereikbaar was. De hartkloppin-

gen en het gevoel dat ze dacht dat 

ze dood ging. “De kinderen lagen 

op bed, ik was alleen thuis met 

hen. De migraine-aanval was hef-

tig, ik kon helemaal niets meer, 

ik kon niet meer denken en mijn 

zicht was wazig. Op de tast vond 

ik mijn telefoon. Gelukkig kon ik 

mijn vriendin nog bereiken.”

Mirthe kreeg een burn-out

De tweetrapsraket  
van de STAGG
Ineke Tack, GZ-psycholoog STAGG: 

“Bij Mirthe hebben we gebruik gemaakt van de 

zogenaamde ‘tweetrapsraket’. Dat betekent dat 

we eerst zorgen dat er stabiliteit ontstaat in het 

heden en vervolgens werken we aan de achter-

liggende problematiek. Daarvoor gebruiken we 

cognitieve gedragstherapie. 

Tijdens deze therapie leer je:

-  een goede balans te vinden tussen inspanning 

en ontspanning;

-  beter te luisteren naar de signalen van het 

lichaam (hartkloppingen, duizeligheid, trillen); 

-   langzaam de activiteiten weer op te bouwen.

Kleine successen geven weer hoop en versterken 

het zelfvertrouwen.

Is er een zekere stabiliteit ontstaan, dan gaan 

we op zoek naar de achtergrond van de klachten.

Welke ervaringen heb je in het leven opgedaan? 

Hoe ga je om met situaties die je lastig vindt? 

Op die manier krijg je inzicht in jezelf en in je 

eigen denkpatronen. Zo ontdek je hoe situaties 

uit het verleden, invloed hebben op wie je nu 

bent. Met die ontdekking ga je aan de slag met 

verandering van je gedrag. Een moeilijk proces 

waar veel tijd en oefening voor nodig is. 

Maar dat levert wat op: je wordt je bewuster 

van jezelf, je kunt jezelf blijven in contact 

met anderen en er ontstaat meer openheid en 

belangstelling voor elkaar!”

‘Je bent sterk als je weet wat je  
kunt en wat je niet kunt’
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STAGG

De STAGG (Stichting voor Ambulante Gees-

telijke Gezondheidszorg) is als christelijke 

GGZ-instelling onderdeel van Lelie zorggroep. 

Op drie locaties – Houten, Zwolle en Rotterdam 

– bieden we zowel basisgeneralistische als spe-

cialistische GGZ aan. De STAGG heeft jarenlang 

ervaring met diverse vormen van individuele 

therapie, relatie- en gezinstherapie. Daarnaast 

geven we de cursus ‘Leven met Aandacht’. 

Ons streven bij de behandelingen: kort als het 

kan en langer als het moet. 

www.stagg-ngk.nl

‘Ik had het leven op  
een rijtje, toch?’



Betty Celikel (66) 

met Dyonne Dorchain (25)

Van mens tot mens

“Mevrouw Celikel is ontzettend open,” vertelt fysiotherapeut  
Dyonne Dorchain. “Als zij haar dag niet heeft, vertelt ze dat eerlijk. 
Dat is prettig, omdat ik daar dan rekening mee kan houden voor 
het behandelplan van die dag.”
Na een operatie aan haar knie vorig jaar zomer, meldde Betty 
Celikel (66) zich voor twee keer per week fysiotherapie via een van 
de huizen van Lelie zorggroep. Dat was prettig voor haar, omdat 
de praktijk in het verpleeghuis dichtbij haar huis is. “De therapie 
is leuk en afwisselend,” vertelt Betty, “we oefenen ook weleens 
buiten en doen dan parcourtjes waar soms gekke opdrachten bij 
zitten.”
Ook zijn de fysiotherapie-uurtjes vaak erg gezellig. Dyonne: 
“Mevrouw Celikel heeft altijd wel wat leuks te vertellen. Vaak gaan 
de gesprekken over haar vaste vakantieplek in de zomer: Turkije. 

Ik vind het heerlijk om daarover te praten, omdat reizen ook mijn 
grote passie is.”
Ook blijkt Betty een echte doorzetter te zijn. “Het revalidatiepro-
ces verliep niet geheel vlekkeloos,” vertelt Dyonne, “maar toch 
bleef ze zich voor de volle 100% inzetten om het beste eruit te 
halen wat er op dat moment in zat. Dat kan ik ontzettend waarde-
ren!”
Betty is vooral dankbaar: “Ik heb dankzij Dyonne en haar collega 
weer leren lopen. Ook kreeg ik dankzij hen weer vertrouwen in 
mezelf en in mijn knie terug.” 

Via de verschillende huizen van Lelie zorggroep in Rotterdam zijn behandelingen 

thuis of in het verpleeghuis mogelijk voor iedereen die dat nodig heeft. Zo biedt 

Lelie zorggroep fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Openheid, doorzetten  

   en vertrouwen
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Advertenties

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | (0318) 54 30 30 | www.rmu.nu

Waarom lid worden van de RMU? Omdat iedereen die werkt of werk zoekt een beroep kan 
doen op de kennis en ondersteuning van RMU-deskundigen. Een RMU-lid staat er niet alleen 
voor bij ontslag, arbeidsconflict of reorganisatie. Aanmelden? Ga naar www.rmu.nu!

Ook in de zorg
staat u niet alleen

Sfeervol in de natuur van Twente
Verschillende accommodaties 

50 - 1500 personen

info@dekroezedanne.nl  |  Kappelhofsweg 14  |  Ambt Delden  |  Tel.: 074 3771111

www.dekroezedanne.nl

De Kroeze Danne

Christelijk 
conferentiecentrum

GEEFT U ONS EEN WARM THUIS?
DONEER OF ADOPTEER

Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen en 
jongeren met een (ernstige) beperking. De zorg wordt 
verleend door lokale christenen met ondersteuning 
van buitenlandse vrijwilligers met ervaring in de zorg.

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

van buitenlandse vrijwilligers met ervaring in de zorg.

WWW.JEMIMA.NL



FOTO 1
Tiny: “De laatste jaren viel Jan steeds vaker. 
We zijn allebei kleine mensen, waardoor het 
voor mij onmogelijk is om Jan op te tillen. 
Om ons heen hadden we vrienden die ons 
hielpen, maar ook zij konden het niet meer 
aan. Ik moest steeds vaker de politie bellen als 
laatste redmiddel. Totdat ze eisten dat ik een 
plek in een verpleeghuis zou regelen voor Jan. 
Dat zou betekenen dat we na 48 jaar huwelijk 
apart moesten gaan wonen. Gelukkig kwam 
Lelie zorggroep, die ons al thuiszorg bood, 
met een andere oplossing. We konden samen 
verhuizen naar een van de seniorenwoningen 
bij verpleeghuis De Burcht, zodat Jan de zorg 
krijgt die hij nodig heeft en we toch samen 
kunnen blijven wonen.”

FOTO 2
Jan: “Als we boodschappen vergeten zijn of 
snel iets nodig hebben, kunnen we terecht in 
de winkel in het complex waar we wonen. De 
grote boodschappen halen we in het winkel-
centrum hier vlakbij. Ik heb een elektrische 
rolstoel, waardoor we nog heel mobiel zijn. 
Tiny is nog goed ter been, maar moet wel heel 
hard lopen om mijn stoel bij te houden. Ge-
lukkig hebben we kortgeleden een schootmo-
biel voor haar kunnen regelen. Zo kunnen we 
samen op pad.”

FOTO 3
Tiny: “Van de computer moest ik niet veel 
hebben, maar de tablet is een uitkomst voor 
mij. Iedere dinsdagochtend is er in De Burcht 
tabletspreekuur. Nel de Vries doet dit als 
vrijwilliger. We kunnen bij haar terecht met 
al onze vragen. Ik gebruik mijn tablet nu om 
foto’s te maken en te mailen. En ik skype 
graag.” 

FOTO 4
Jan: “In de grote zaal van De Burcht kun je 
iedere middag mee-eten als je dat wilt. Wij ko-
ken zelf. Toen we hier kwamen wonen, is het 
hele appartement aangepast aan onze lengte. 
Ook de keuken. Het aanrecht is verlaagd en 
Tiny kan bij alle kastjes.
We slapen wel apart sinds we hierheen zijn 
verhuisd, omdat er met een tweepersoonsbed 
geen ruimte zou zijn in de kamer voor mijn 
verzorging. Maar we zijn blij dát we bij elkaar 
kunnen wonen. “

In De Burcht in Rotterdam bevinden zich senioren-

woningen met de mogelijkheid tot zorg aan huis. 

Daarnaast is er kleinschalige verpleeghuiszorg, 

een revalidatieafdeling en de mogelijkheid voor 

dagbehandeling of kort verblijf na bijvoorbeeld een 

ziekenhuisbehandeling.

zoveel mogelijk zelf, met 
hulp van Lelie zorggroep

Fotoreportage

‘Ons vaste ochtendritueel. Verzorgende Paula 
helpt Jan uit bed met de stalen verpleegster.’

‘Tabletles van Nel. Dankzij 
 haar kan ik mailen en skypen.’ 

‘Nog even snel koekjes 
halen voor de visite.’

‘Lekker gegeten, tijd voor koffie.’ 

Na 48 jaar huwelijk dreigde het echtpaar Schijvens apart te moeten gaan 
wonen. Jan Schijvens had steeds meer zorg nodig, waardoor hij naar een 
verpleeghuis zou moeten, terwijl Tiny zou achterblijven in hun huis. Geluk-
kig kwam het niet zover. In de seniorenwoning bij De Burcht krijgt Jan nu de 
zorg die hij nodig heeft en woont het echtpaar gewoon samen als voorheen. 
“En het is ook nog eens heel gezellig.”

De nieuwe ouderenzorg: 
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Korneel Oskam (30) 
met Annemarie van Zessen (55)

Gedichten schrijven, dat doen Korneel Oskam en activiteitenbe-
geleidster Annemarie van Zessen samen. En dat heeft hen dicht bij 
elkaar gebracht.
“In 1990 heb ik te horen gekregen dat ik de ziekte van Duchenne 
heb,” vertelt Korneel. “Dat is een spierziekte die ervoor zorgt dat 
mijn spieren steeds slapper worden.” Toen Korneel meer zorg en ook 
beademing nodig had, werd hij tijdelijk opgenomen in een van de 
verpleeghuizen van Lelie zorggroep.
Activiteitenbegeleidster Annemarie ging op zoek naar een activiteit 
die zou passen bij Korneel. “Toen kreeg ik het idee om een gedich-
tenworkshop op te zetten. Ik zorgde voor alle randvoorwaarden en 
het proces van dichten werd onderwezen en begeleid door dichteres 
Riet Vossenstein.” 
Het bleek al gauw een succes. Annemarie: “De meervoudige handicaps 
van Korneel waren nieuw voor me en ik had er niet direct antwoorden 
op. Maar bij het dichten werkten we veel samen. Omdat Korneel nau-
welijks een handfunctie heeft, was hij de dichter, ik zijn pen.”
Het bleek dat Korneel een duidelijke boodschap had. “In mijn hoofd 

zaten de afgelopen jaren veel gedachten en vragen rond het geloof 
en het lijden,” laat Korneel weten. “Door het dichten kwamen al 
die woorden en gedachten eruit. Het mooie was dat Annemarie mij 
aanvoelde en heeft geholpen mijn gedicht te structureren.” 
“Geloof betekent alles voor me,” vervolgt hij. “Ik twijfel niet aan 
God, maar ik heb wel vragen aan God, want soms begrijp ik niet 
waarom dingen gaan zoals ze gaan. Toch weet ik dat God bij me is. 
Mijn gedicht verwoordt mijn geloof in God, dwars door het lijden en 
verdriet heen.”
Annemarie heeft bewondering voor Korneel. “Korneel weet dat hij 
voor bepaalde dingen afhankelijk is van anderen, maar verliest zich 
niet in de slachtofferrol. Dat heeft op mij diepe indruk gemaakt.”

Benieuwd naar een gedicht van Korneel? Kijk op www.leliezorggroep.nl. 

De huizen van Lelie zorggroep zijn er voor verpleging, verzorging, behandeling en 

activiteiten. De afdeling waar Korneel tijdelijk verbleef, is gespecialiseerd in  

beademingsproblematiek.

Van mens tot mens

‘Hij de dichter,  
      ik zijn pen’
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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.

55841-1504_adv Lely zorggroep.indd   1 01-05-15   11:52



Leven in balans?
Een zoektocht naar meer rust en ruimte
Een vol leven en niet echt tijd voor de dingen die u echt belangrijk vindt? Dat herkennen veel mensen. 

We hebben rust en ruimte nodig in ons leven. Maar ook inspanning en zaken waar we graag mee aan 

de slag gaan. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u in balans blijft? Pak pen en papier en volg de stappen 

van deze zoektocht.

STAP 1 KIJK NAAR BINNEN

STAP 2 UW LEVEN ONDER DE LOEP

STAP 3 MAAK KEUZES! STAP 5 KOM IN BEWEGING!

Het begint met naar binnen kijken. Om te weten waar-
om u soms uit balans raakt en hoe u dat weer oplost, 
moet u eerlijk naar uzelf kijken. Wat vindt u belangrijk 
in het leven en passen de dingen die u dagelijks doet 
daarbij?

AAN DE SLAG: 

Waar draait het om in uw leven?
Schrijf 5 dingen op die voor u op dit moment in uw leven 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: vriendschap, gezondheid, familie, 
geloof…
Als u weet wat voor u belangrijk is, kunt u keuzes maken die 
daarbij passen. 

Nu u weet waar het voor u echt om draait, gaat u eens 
kritisch naar het leven van iedere dag kijken. Waar gaat 
uw tijd aan op? Waar wordt u onrustig van? Wat kost 
veel energie? Waar wordt u blij van? Wat zou u meer 
willen doen?

AAN DE SLAG: 

Wat doe ik iedere dag?
Bedenk eens wat u de afgelopen maand allemaal heeft ge-
daan. Als het lijstje van dingen die energie kosten langer is dan 
van de dingen waar u energie van krijgt, loopt u risico om uit 
balans te raken. 

HIER KRIJG IK ENERGIE VAN:        DIT KOST ME ENERGIE:

1.

2.

3.

4.

5.

Als u de opdrachten die u hebt gemaakt naast elkaar 
legt, gaat u waarschijnlijk zien dat de dingen die u 
energie kosten niet in lijn zijn met wat u echt belang-
rijk vindt of graag zou willen. 

AAN DE SLAG: 

Schrijf drie dingen op waar u graag mee zou stoppen. En 
ook drie dingen waar u graag meer tijd voor zou willen 
hebben, die u (meer) zou willen gaan doen.

STAP 4 WEES VOORBEREID OP STRUIKELBLOKKEN

Nu wilt u dingen gaan veranderen (omdat u nu weet 
wat rust geeft en nieuwe energie) en dan blijken er hob-
bels op de weg die het moeilijk maken. Zoals plichtsbe-
sef, zodat u dat wat u niet leuk vindt, toch blijft doen. 
Of u kunt geen ‘nee’ zeggen…

AAN DE SLAG: 

Welke struikelblokken maken het voor u 
moeilijk om de balans te houden tussen 
inspanning en ontspanning? Benoem ze en 
probeer te ontdekken waardoor ze zijn ontstaan.

Nu weet u waarom u het lastig vindt om iets te gaan 
veranderen. Maar veranderen kán wel! Hoe dan?

AAN DE SLAG:

Begin met één ding, bijvoorbeeld: meer tijd maken voor 
vriendschap.
•  Maak een plan. Benoem daarin concreet een eerste kleine 

stap die u wilt gaan zetten, bijvoorbeeld: voortaan elke 
week één keer afspreken met een vriend(in).

•  Vertel tegen een paar mensen dat u dit wilt gaan doen, 
zodat zij u kunnen helpen.

•  Bedenk wanneer het lastig zou kunnen zijn en bedenk wat 
u dan zult doen.

•  Houd vol, ook als het een keertje mis gaat.
•  Beloon uzelf bij elke stap die gelukt is!

STAP 6 IN BALANS?

En dan hebt u moeite gedaan en zijn er momenten 
dat uw leven in balans is. Dat is fijn. En als het weer 
mis gaat, weet u hoe u weer terug kunt naar wat u 
belangrijk vindt.

AAN DE SLAG:

Schrijf op hoe uw leven eruit ziet als u in balans bent. Hoe 
concreter, hoe beter. Pak het erbij als het weer mis dreigt te 
gaan. Of knip en plak uit oude tijdschrif-
ten en maak een collage met alle dingen 
die u belangrijk vindt. Hang het op een 
goed zichtbare plek in huis zodat u eraan 
herinnerd wordt. 

Komt u er zelf niet uit? Zoek dan op tijd hulp.

Veel hulpverleners van onze GGZ-instellingen geven advies over balans in het leven. Ook mantel-
zorgers en medewerkers van Lelie zorggroep hebben weleens te maken met een onjuiste balans. 
De tekst in dit artikel is gebaseerd op het boek Puur in Balans van Janneke de Leede.
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Gratis: het boek Puur in Balans 
We mogen twee boeken Puur in Balans 
weggeven. Interesse? Stuur dan uiterlijk 1 
september 2015 een mail naar 
leliemagazine@leliezorggroep.nl (o.v.v. 
‘lezersactie’) en vertel waarom u denkt dit 
boek goed te kunnen gebruiken.
Uit alle inzenders kiezen we na 1 september 
twee winnaars, zij krijgen persoonlijk bericht.

 ACTIE!
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Onlangs had een familielid van mij dringend behoefte aan thuis-
zorg. Vanuit haar christelijke overtuiging belde ze Agathos om te 
kijken wat Agathos voor haar kon betekenen. Om praktische rede-
nen besloot ze uiteindelijk een seculiere zorgorganisatie in de arm 
te nemen. Bij mij kwam de gedachte op: ‘christenen zijn soms net 
mensen…’ Ook in hun keuze voor bepaalde zorgaanbieders laten 
ze zich leiden door overwegingen die elke andere Nederlander ook 
zou maken. 
In mijn onderzoek naar de sector van christelijke zorgorganisaties 
merk ik dat vaak wordt benadrukt dat christenen anders zijn en 
zelfs anders zouden móeten zijn. Dan vertrek je dus vanuit het 
startpunt dat er verschil is en moet zijn. Je kunt het echter ook 
anders bekijken. Eigenlijk zijn christenen heel gewoon. In heel  

veel dingen lijken ze heel erg op niet-christenen.
Nog een stap verder: eigenlijk zijn heel veel niet-christenen hele-
maal niet zo gewoon, maar gedragen ze zich heel christelijk. Ze 
hebben lief, ze staan hun geld af voor een rechtvaardige samen-
leving, ze verzorgen hun kinderen, ouders en hulpbehoevenden 
en dat zelfs over grenzen heen (als giro 555 een beroep op hen 
doet). Hoe dit komt? Omdat we allemaal mensen zijn. Geschapen 
mensen die allemaal gestempeld zijn door hun Schepper. Maar 
ook omdat de wereldgeschiedenis doordrenkt is van christelijke 

normen en waarden en veel mensen nog steeds, al dan niet 
bewust, volgens die ideeën leven. Waarom? Omdat ze aan-
toonbaar hebben bijgedragen tot goed leven. 

Deze opmerkingen maak ik niet om daarmee te suggereren 
dat christen-zijn niets uitmaakt. Dat denk ik namelijk 

wel. Ik betwijfel alleen of het zinvol is dit aan te vliegen 
vanuit het verschil. Dan krijg je toch al snel de sugges-
tie dat je mensen hebt en christenen. Maar christenen 
zijn net mensen. En ik ben christen om zodoende écht 
mens te zijn. 

Simon Polinder 
www.che.nl/christelijkeprofessie
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Dit Lelie magazine kwam mede tot stand dankzij een brainstorm met 
een gevarieerde groep medewerkers. Staand: Ineke van Dongen, 
Lianne van Blijderveen, Addy van ’t Hof, Stephan Roelofs, Marjo 
Boer, Karin den Uijl, Hans Bakker, Elje van Turennout, Hanna Smal-
lenbroek, Judith de Gelder. Zittend: Wilma Bierling, Karin Bakker, 
Marianne de Paauw, Leontien Laterveer.

HOOFD- EN EINDREDACTIE
Judith de Gelder
Hanna Smallenbroek
leliemagazine@leliezorggroep.nl

FOTOGRAFIE
Judith Leroy Fotografie
Theo van Pelt

MET MEDEWERKING VAN:
Anneleen Bosselaar, Femmy 
Hoogeveen, Ineke van Dongen, 
Janneke de Leede, Johan van der 
Ham, Jolanda Bongers, Jos Brak-
kee, Leontien Laterveer, Mark 
Brandwijk, Neelke Baas, Rita 
Renema, Rozemarijn Groenewe-
gen, Simon Polinder.

CONCEPTREALISATIE
Janneke de Leede, Media advies

UITGEVER
Afdeling Marketing en communi-
catie, Lelie zorggroep

VORMGEVING
Flashworks.nl - Kampen

ADVERTENTIES
Theo Wijbenga

DRUKWERK
Zalsman BV

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

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 
23.000 exemplaren en wordt verstuurd of persoonlijk uitgereikt.

www.leliezorggroep.nl/leliemagazine

Groningen

Goes

Rotterdam

Veenendaal
Houten

Assen

Zwolle

Enschede

St. Annaland

Goes

Kampen

Culemborg

Katwijk

Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel

Apeldoorn

Rijssen

Oud Beijerland

Sliedrecht

Zeist
Woudenberg

IJsselmuiden

Middelharnis

Gouda

Drachten

Sneek

Urk

Hoogeveen

Dokkum

Leeuwarden

Lelystad

Heerhugowaard

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.

Regiokantoren en zorgpunten Agathos

Regiokantoren en zorgpunten Curadomi

Verzorgings- verpleeghuizen Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn

Vestigingen Cruciaal, In de Bres, STAGG en De Driehoek

Hoofdkantoor Lelie zorggroep 

Huize Nieuwoord Woudenberg

Zorgpartners Lelie zorggroep

Werkgebieden

Legenda

Regiokantoren en zorgpunten Agathos

Regiokantoren en zorgpunten Curadomi

Verzorgings- verpleeghuizen Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn

Vestigingen Cruciaal, In de Bres, STAGG en De Driehoek

Hoofdkantoor Lelie zorggroep 

Huize Nieuwoord Woudenberg

Zorgpartners Lelie zorggroep

Werkgebieden

Legenda

NIEUW:In de Breschristelijke GGZ



Wij geloven in herstel  

Naast thuiszorg, verpleging, hulpverlening en zorg in onze huizen biedt Lelie zorggroep 
christelijke GGZ: professionele behandeling vanuit christelijk perspectief bij klachten zo-
als somberheid, angst- en paniekklachten, relatieproblemen, traumatische ervaringen en 
persoonlijkheidsproblemen. 

Cruciaal, In de Bres en STAGG zijn  
onderdeel van Lelie zorggroep en  
bieden christelijke GGZ
www.leliezorggroep.nl
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Leven in balans
Een zoektocht naar meer rust en ruimte

Wijkverpleegkundige Nicoline Kraijenoord  

zorgt alleen voor vijf pubers

‘We hebben ’t ontzettend goed’

De zorg verandert, Lelie 

zorggroep verandert mee


