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Wat is úw verhaal?

Levensverhalen  in beeld 

Psychiater Margreet de Vries:  

‘Geloven is gezond’



Verhalen
levenslang door mensen
in vele vormen verteld

Verhalen 
leren, illustreren, vermaken,  

spiegelen, reflecteren

Verhalen
hebben een luisteraar nodig  

om te begrijpen 
te verbinden

     
Zodat we ons verhaal kunnen leven 

zoals het bedoeld is.

Levensverhalen
vormen ons

in wie we zijn
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Wat is úw verhaal?

Verhalenbundel

Volg @JohanvdHam op Twitter.
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Iedereen, of we nu jong of oud zijn, heeft een verhaal. Persoon-
lijke ervaringen, keuzes, ontmoetingen en verlangens vormen 
onze (levens)verhalen. Deze verhalen vertellen wie we zijn en 
waar we vandaan komen. Ze vormen ons in wie we zijn. 

In dit vierde Lelie magazine gaat het over onze verhalen. Cliën-
ten, medewerkers en vrijwilligers van Lelie zorggroep laten een 
stukje van hun verhaal zien.

Een 94-jarige cliënt kan aan de hand van foto’s haar verhaal 
delen, dankzij het project ‘Mijn leven in beeld’. Psychiater Mar-
greet de Vries vertelt in een persoonlijk interview hoe belangrijk 
ze het vindt om geloof te betrekken bij de hulpverlening. Ook 
een bijzonder verhaal: Ruth en Annerieke zijn moeder en doch-
ter én collega’s. En dan zijn er de jonge Roy en Xaviera, die zich 
vrijwillig inzetten voor Lelie zorggroep. En de 17-jarige man-
telzorger Jaap, die dagelijks zorgt voor zijn opa en oma. Cliënt 
Koos Sportel laat zien hoe je levensverhaal anders kan lopen 
dan je misschien verwacht of hoopt. Hij had een leidinggevende 
functie, kreeg de ziekte van Parkinson en heeft nu veel zorg en 

hulp van anderen nodig. Dankbaar is hij, voor de zorg die hij via 
Curadomi (onderdeel van Lelie zorggroep) ontvangt.
Vanuit Lelie zorggroep vertellen we ook als organisatie ons ver-
haal: over keuzes die de Raad van Bestuur maakt, over allerlei 
ontwikkelingen op het gebied van de zorg en over acties, nieu-
we locaties en onze betrokkenheid op een project in Rwanda.

En wat is úw verhaal? Op pagina 24 en op de achterkant van 
dit Lelie magazine vindt u tips om met elkaar in gesprek te 
gaan over uw (levens)verhaal. Ook kunt u boeken winnen die 
gaan over het vertellen van levensverhalen. Heeft u een verhaal 
waarin Lelie zorggroep een rol speelt? Als u dat naar ons op-
stuurt, maakt u kans op een bos lelies (zie pagina 28)!

Door onze verhalen met elkaar te delen, gaan we elkaar beter 
begrijpen. Het is onze wens dat dit Lelie magazine inspiratie 
biedt om onze verhalen met elkaar te (blijven) delen. Om te 
begrijpen, en om te verbinden.

De redactie

Hierbij bieden we u ons vierde Lelie maga-
zine aan. Ik hoop dat u er net zo enthousiast 
over bent als ik. En ik hoop vooral dat u, 
door het lezen hiervan, ons (beter) leert ken-
nen. Of dat het wellicht reden voor u vormt 
om eens contact met ons op te nemen.
Dit is geen vakblad, maar een ‘verhalenbun-
del’ waarin cliënten, vrijwilligers en profes-
sionals iets van zichzelf laten zien, binnen de 
gezondheidszorg. U vindt échte levensverha-
len, waarmee we elkaar kunnen inspireren. En 
u vindt ook uitleg over actuele ontwikkelingen 

in de sector. Kortom: de zorg vanuit allerlei 
invalshoeken, in de taal van iedereen. Dat is Lelie 
magazine 4!

Ik wens u aangename leesuurtjes toe!

Johan van der Ham
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Interview
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‘Geloven 
     is gezond’

“In de zorg of hulpverlening zijn geloof en levensbeschouwing 
vaak taboe,” vertelt Margreet. “Maar ik denk dat het belang-
rijk en goed is om dit juist wél ter sprake te brengen. Geloof is 
bepalend voor je identiteit en je relaties.”  Margreet studeerde 
geneeskunde en theologie en promoveerde in 2006 met haar 
onderzoek naar de manier waarop in de hulpverlening en 
het pastoraat wordt omgegaan met geloof. “Geloven maakt 
een mens compleet en is onmisbaar voor een gezond leven,” 
concludeerde ze. Daarom pleit ze voor een ‘vierslag’ in de GGZ 
behandeling: gericht op biologische, psychologische, sociale én 
spirituele aspecten. 
 
LIEFDE
Het christelijke geloof staat voor haar gelijk aan liefde. “Het is het 
enige geloof waar de liefde centraal staat. En die liefde begint wat 
mij betreft met de liefde van God. Het gebod uit de Bijbel ‘Heb 
God lief en je naaste als jezelf’ volgt dan als antwoord op Gods 
liefde.”
“Ik ben christelijk opgevoed en heb altijd in God geloofd,” vertelt 
Margreet over haar eigen leven. “Ik ben wel kritisch geweest hoor 
en ik had ook weleens mijn vragen. Ik moet dan denken aan mijn 
nichtje dat, toen ze 7 jaar was, zei: ‘Ik heb gehoord dat Jezus aan 
het kruis hing. Dat vind ik zo’n vreselijk verhaal, dat wil ik nooit 
meer horen’. De vraag waarom het echt nodig was dat Jezus aan 
het kruis stierf, hield mij ook wel bezig. Maar daar kwam een 
ommekeer in toen ik op mijn negentiende met een groep studen-

ten een weekend naar een klooster ging. Ik heb daar, tijdens het 
delen van brood en wijn, echt ervaren dat ik ‘onderdeel ben van 
het lichaam van Christus’. Dat Hij zichzelf aan ons heeft gegeven. 
Dat gevoel is moeilijk te omschrijven, maar sindsdien twijfel ik 
niet aan Zijn bestaan en vertrouw ik op Zijn liefde voor mij. Het 
doet me nu ook pijn als Jezus door anderen alleen als mens - en 
niet als God - wordt gezien. Of dat men denkt dat het offer aan 
het kruis Hem alleen is áángedaan, terwijl het een bewuste keuze 
was om ons te verlossen. God heeft Zijn zoon naar de aarde 
gestuurd om te lijden, omdat dat nodig was. Wij hebben een 
verlosser nodig.” 

In de relatie met haar man Harry vindt ze het belangrijk om 
samen te bidden. “Bidden is iets heel intiems en geeft verdie-
ping in je relatie. Ook vind ik het belangrijk om elkaar nooit als 
vanzelfsprekend te zien. Je moet de ander niet zien als verleng-
stuk van jezelf.” 

ACCEPTATIE
“Als liefde bovenaan staat, accepteer je elkaar,” zegt Margreet 
stellig. En ze roept op: “Laten we elkaar accepteren zoals we 
zijn! En, misschien nog wel belangrijker: laat iedereen zichzélf 
accepteren! God accepteert ons ook zoals we zijn.” De psychia-
ter heeft zelf nooit echt moeite gehad om zichzelf te accepteren. 
Er waren wel omstandigheden waardoor het lastig was om 
vanzelfsprekend met leeftijdsgenoten mee te doen. Ze heeft 
op school twee keer een klas overgeslagen. “Dat maakt dat je 
een beetje ‘tussen klassen in hangt’. Wat wel scheelt, is dat ik 
altijd lang was voor m’n leeftijd, dus het viel niet zo op…  Toen 
ik drie jaar was, heb ik mezelf leren lezen. Mijn moeder vond dat 
niet nodig, maar als een kind graag wil, kun je dat eigenlijk niet 
tegenhouden. Mijn schooltijd was dus bijzonder, maar ik heb er 
geen ‘last’ van gehad. Ik ben altijd overal mezelf geweest.”
“Wel vond ik het leven niet altijd gemakkelijk,” herinnert ze 

Psychiater Margreet de Vries:

Zo’n 4000 medewerkers van Lelie zorggroep zorgen dagelijks voor cliënten die extra zorg of hulp no-
dig hebben. ‘Bewogenheid en verbinding’ staan daarbij centraal. Lelie zorggroep werkt aan de hand 
van acht waarden: Acceptatie, Bewogenheid, Eerlijkheid, Liefde, Moed, Nederigheid, Volhar-
ding, Vreugde. In deze editie, aan de hand van de acht waarden, een interview met 
Margreet de Vries, psychiater.

‘Geloof is bepalend voor je  
identiteit en je relaties’

>

‘Geloven is gezond’, dat is de titel van een boek 

‘over zingeving en geloofsgroei in hulpverle-

ning en pastoraat’ en kenmerkt het leven van 

de schrijfster: Margreet de Vries - Schot. 

Margreet is (kinder-en jeugd)psychiater,  

psychotherapeut en relatie-en gezinstherapeut 

bij In de Bres (onderdeel van Lelie zorggroep).
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“Op zo’n moment is het belangrijk dat je eerlijk kunt en mag 
zijn,” vindt ze. “Je hoeft het niet altijd met alles eens te zijn. Zelfs 
‘aan de top’ hoeft men niet over alles exact hetzelfde te denken. 
Wel is het natuurlijk belangrijk om eensluidend tot een slotsom 
te komen.” Nadenkend: “Het is zó belangrijk dat er naar ieder-
een eerlijk geluisterd wordt. Voor God is iedereen van belang, 
binnen Lelie zorggroep is ook íedereen van belang!”
 
VREUGDE
Margreet ervaart vreugde in haar werk. Het fijnst vindt ze de 
echte contacten met cliënten. “Het enige probleem is eigenlijk 
dat, zodra een behandeling écht leuk gaat worden en het gezellig 
gaat worden, het meestal tijd is om de behandeling te stop-
pen…” lacht ze. “Want dat betekent doorgaans dat de problemen 
zijn opgelost en dat is een goed teken natuurlijk!” Vorig jaar, toen 
In de Bres in moeilijkheden verkeerde (de organisatie maakte een 
doorstart bij Lelie zorggroep – red.), merkte ik dat de focus verschoof 
van: aandacht naar cliënten, naar: focus op geld en productie. 

Dat móest aan de ene kant ook wel, want we stonden er niet best 
voor. Maar ik merk nu dat, nu we bij Lelie zorggroep zijn aange-
sloten, de aandacht weer meer naar de cliënten gaat. Zo hoort 
het ook. Maar het mooie gevolg is: de resultaten van de organisa-
tie worden ook weer beter!”

VOLHARDING
“Als behandelingen vergoed worden, betekent dat wel dat 
verzekeraars allerlei eisen stellen aan die behandelingen,” legt 
Margreet uit. “Dat brengt helaas ook het gevaar met zich mee 
dat je zodanig bezig bent met de eisen van de verzekeraar, dat 
je daardoor soms minder goed let op de kwaliteit van de zorg. 
Ik vind het heel belangrijk om daar op te letten, want het draait 
uiteindelijk om goede zorg aan cliënten.”

MOED
Ze vervolgt: “Met elke cliënt wordt een persoonlijk plan gemaakt, 
waarin duidelijk staat wat er aan de hand is en wat de individuele 
doelen zijn voor de behandeling. We moeten ons daarbij aan aller-
lei regels houden. Die regelgeving vind ik in principe goed, omdat 

zich. “Ik ben sensitief (voelt gevoelens van anderen goed aan – red.) 
en leefde al vroeg mee met mensen die het minder goed heb-
ben.  Ik word ook geraakt als het gaat over kinderen die in de 
knel zitten. Misbruik en pesten van kinderen vind ik echt heel 
erg!” Margreet en Harry hebben zelf geen kinderen, “maar dat 
is geen pijnpunt, ik houd wel heel veel van kinderen en ik vind 
het bijzonder om via therapieën iets te kunnen betekenen, juist 
ook voor kinderen.”

BEWOGENHEID
Terwijl ze een slok van haar drankje neemt, vervolgt ze na-
denkend: “Als je veel in de Bijbel leest, merk je dat Jezus vaak 
geraakt werd, hij was echt bewogen met mensen, en ook zeker 
met  kinderen. Bewogenheid is heel belangrijk, anders raken we 
afgestompt.  Mijn motto voor organisaties komt uit de Bijbel: 
‘onderzoek alles en behoud het goede’, daarin zit dus ook: het 
goede behouden en niet steeds alles willen veranderen.  Dat geeft 
rust. Ik geloof dat je alleen dán bewogen kunt zijn.”

EERLIJKHEID
Transities, fusies en veranderingen in organisaties zorgen vaak 
voor onrust. “Al die veranderingen zijn moeilijk,” weet Margreet. 
“Juist dan is het belangrijk als mensen ook de tijd krijgen om te 
rouwen. Om stil te staan  bij dingen die anders worden. Mensen 
die kritisch zijn over veranderingen, zijn vaak mensen die heel 
loyaal zijn en zich volledig inzetten. Juist dan doen veranderin-
gen pijn. Dat heeft tijd nodig.”

LEV = HART ♥
“Acht kernwaarden zijn voor een organisatie misschien wat 
veel,” denkt Margreet. “Drie kernwaarden zijn misschien beter te 
onthouden. Wat mij betreft vormen de woorden ‘liefde, eerlijkheid 
en vreugde’ de kern. En het mooie is: de beginletters vormen het 
woord ‘lev’, wat in het Hebreeuws ‘hart’ betekent! Dat vind ik een 
mooie samenvatting: leven en werken met je hart, dat is waar het 
om draait. Van dit Hebreeuwse woord ‘lev’ is ook ons woord ‘lef ’ 
afgeleid, dat overeenkomt met ‘moed’, ook een van de acht kern-
waarden!”
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‘Laten we elkaar accepteren zoals 
we zijn, God accepteert ons ook’

WIE IS MARGREET DE VRIES?
Dr. Margreet de Vries - Schot (52) woont met haar man (die chi-
rurg-oncoloog is) vlakbij Deventer. Ze werkt voor In de Bres  
als (kinder-en jeugd)psychiater, psychotherapeut en relatie-en  
gezinstherapeut. Ook is ze theoloog en gaat ze zo’n 10 keer per jaar 
voor in kerkdiensten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
In haar vrije tijd gaat ze graag met haar man naar hun huisje in 
Sauerland.

>

CHRISTELIJKE GGZ BINNEN LELIE ZORGGROEP 
De christelijke GGZ binnen Lelie zorggroep bestaat uit de merken 
Cruciaal, In de Bres en Stagg. Een ‘stuurgroep cGGZ’ is op dit 
moment bezig om deze verschillende merken met elkaar te verbin-
den. Anne Jan Kok is directeur van de christelijke GGZ binnen Lelie 
zorggroep: “Er is veel in beweging en tarieven lijken steeds hoger te 
worden, het is best een uitdaging om dan kwalitatief goede zorg te 
blijven bieden. Wel vind ik het mooie ontwikkelingen dat er meer 
aandacht is voor de héle situatie van de cliënt en dat eigen regie 
voorop staat. Het is mijn wens dat, ondanks alle veranderingen, de 
aandacht voor de christelijke zorg volop overeind blijft staan.”



Cornelia den Held (94)

met Marga Wittekoek (47)

Van mens tot mens

Samen met een collega (geestelijk verzorger Gerrie Kooijman), 
heeft activiteitenbegeleidster Marga Wittekoek ‘Mijn leven in 
beeld’ bedacht. Dat is een koffertje voor dementerende oude-
ren, met daarin hun eigen persoonlijke (oude) foto’s en andere 
tastbare herinneringen. Marga geniet ervan dat ze daardoor 
bijvoorbeeld meer inzicht krijgt in het levensverhaal van bewoner 
Cornelia den Held. 
Als Cornelia een foto van haar moeder bekijkt, zegt ze stralend te-
gen Marga: “Het is fijn om met jou over vroeger te kunnen praten. 
Jij was erbij toen ik nog bij mijn moeder was, toch?” Marga lacht 
vriendelijk, knikt bevestigend en samen bekijken ze de mooie 
foto.
Ook van een gelamineerde brief van haar dochter Anneke, kan 
Cornelia erg genieten. “Lieve mams…” leest Marga voor. En dan 
glimlacht Cornelia. “Dat is mijn kind, zij noemt mij altijd ‘mams’!”

Marga merkt dat ‘Mijn leven in beeld’ veel cliënten goed doet. 
“Het laat de herinneringen terugkomen, dan volgen de verhalen 
vanzelf. En het stimuleert de onderlinge verbondenheid.”
Even later is Cornelia slaperig en afwezig. Tijdens het bekijken van 
de foto’s dommelt ze af en toe even in. Maar als ze ziet dat Marga 
de foto’s wil gaan opruimen, schiet ze overeind: “Wat ben je van 
plan met de foto’s?” Marga reageert: “Ik ruim alles netjes op, 
zodat we er een volgende keer weer van kunnen genieten.” 
Dan zegt Cornelia scherp:  “Gelukkig maar, want ik vind het heel 
bijzonder dat ik dit allemaal nog mag meemaken op mijn oude 
dag. Ik heb veel mooie herinneringen.”

‘Mijn leven in beeld’ is ontstaan en wordt gebruikt in zorgcentrum Atrium. De 

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

activiteiten.

Levensverhaal  
     in beeld
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regels kaders aangeven. Maar ik vind wel dat je die niet ‘wet-
tisch’ moet toepassen. De juiste argumentatie is vaak toch echt 
belangrijker dan de regel. We moeten daarbij natuurlijk wel goed 
registreren en verantwoorden wat we doen en ons blijven richten 
op de laatste stand van zaken op wetenschappelijk gebied.”

“Dat vereist soms moed,” is Margreet zich bewust. “Ik roei gere-
geld tegen de stroom in om de ruimte voor een persoonsgerichte 
hulpverlening te waarborgen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar 
ik wil het wel steeds blijven benoemen.”

NEDERIGHEID
Cliënten staan altijd op de eerste plaats, dat mag nooit vergeten 
worden, vindt Margreet. “Ik ga uit van een ‘omgekeerde hiërar-
chie’: eerst komt de cliënt, die staat altijd helemaal bovenaan, 
daarna de medewerkers die de cliënt behandelen en vervolgens 
pas de bestuurders en managers die de behandelingen facilite-
ren. Dienstbaar leiderschap, dat vind ik een mooie eigenschap. 
Iedereen is uiteindelijk dienstbaar aan de cliënt.” 
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BOEK BESTELLEN?
Het boek ‘Geloven is gezond’ is de populair-wetenschappelijke versie 
van het proefschrift van Margreet de Vries, over het verband tussen 
geloof en hulpverlening. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij 
Boekencentrum en is te bestellen bij boekhandel Smit 
(www.boekhandelsmit.nl). 

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

ó

Advertentie

‘Onderzoek alles en behoud het 
goede, daarin zit ook: niet steeds 
alles willen veranderen’



Vanuit de Raad van Bestuur

KEUZES
In Nederland hebben steeds meer mensen zorg en hulp nodig, 
waardoor de zorgkosten hoger worden. Het beschikbare geld 
kan maar één keer worden uitgegeven. Dat vraagt keuzes van 
de overheid en zorgt soms ook voor knelpunten.
Ook Lelie zorggroep kan het geld maar één keer uitgeven. Dat 

vraagt ons ook om keuzes te maken. En dat kan ingewikkeld 
zijn. Ons doel is duidelijk: goede zorg voor cliënten. ‘Mevrouw 
Jansen’ staat centraal! De beschikbare middelen moeten dus 
zoveel mogelijk daarvoor gebruikt worden. Lelie zorggroep wil 
een ondersteunende organisatie zijn, gericht op de cliënten en 
hun zorg- en hulpprofessionals, die zelfstandig en met vreugde 
de zorg en hulp kunnen verlenen. Dat vraagt ook aanpassingen 
in onze organisatie, en we beseffen dat dat soms ook pijn kan 
doen.

KERNGEMEENTEN
Met alle gemeenten waar we werken, hebben we een contract. 
Het afsluiten en nakomen van de afspraken van zo’n contract 
zorgen voor veel werk. In een aantal gemeenten hebben wij 
maar een paar cliënten. Dat betekent soms veel reistijd voor 
onze zorgverleners en het betekent ook dat we op kantoor 
verhoudingsgewijs veel tijd en kosten kwijt zijn aan de overige 
werkzaamheden voor de cliënten in die gemeente. Daarom 

moest Lelie zorggroep helaas de keuze maken om te stoppen in 
die gemeenten waar we weinig cliënten hebben. 
We kunnen nu extra aandacht en tijd besteden aan de gemeen-
ten waar we groeimogelijkheden zien en waar we meer cliënten 
mogen helpen. 

KLEINSCHALIG
Lelie zorggroep gelooft in de toekomst van kleinschalige woon-
vormen voor ouderen. In deze huizen kan een appartement of 
kamer gehuurd worden en kan de zorg apart ingekocht worden. 
Huize Nieuwoord in Woudenberg is daar een voorbeeld van 
(daarover kon u meer lezen in Lelie magazine 2). Inmiddels heeft 
Lelie zorggroep er twee nieuwe locaties bij in Lunteren en Barne-
veld: Dannenborgh en Vellerveste. Twee prachtige kleinschalige 
locaties, die we van een partner overnamen.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
De veiligheid van onze cliënten en de kwaliteit van onze zorg 
hebben dagelijks onze aandacht. Nu zorg- en hulpverleners 
steeds meer zelfstandig werken, krijgen ze ook meer verant-
woordelijkheden op dat gebied. We vertrouwen erop dat zij die 
verantwoordelijkheid ook nemen en ondersteunen hier zoveel 
mogelijk bij. We houden elkaar scherp, moedigen aan om verbe-
termogelijkheden te melden en blijven hierin investeren.

IDENTITEIT
Onze organisatie heeft acht waarden geformuleerd, waaraan 
wij graag herkend willen worden. Psychiater Margreet de Vries 
vertelt in het interview in dit Lelie magazine wat die voor haar 
betekenen. Als bestuurder zou ik graag zien dat we als organi-
satie steeds meer herkenbaar zijn vanuit deze acht waarden. 
Binnen en buiten de organisatie. Dat geeft Lelie zorggroep een 
eigen gezicht. Het is mooi als onze christelijke identiteit een 
bijzondere waarde heeft, voor iedereen die een beroep op ons 
doet, en voor al onze medewerkers! 

Johan van der Ham is voorzitter van de Raad van Bestuur 

Keuzes voor een  
    duidelijk doel

‘Ons doel is duidelijk: goede  

zorg voor cliënten, ‘mevrouw 

Jansen’ staat centraal!’

In bijna geen enkele sector verandert zoveel als in 

de zorg. Ook Lelie zorggroep is steeds in beweging. 

Ik neem u graag mee in een aantal ontwikkelingen.
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Advertentie

Leven verdient zorg, 
aandacht en bescherming

Kijk voor meer informatie op 
www.prolife.nl 

Ieder leven is waardevol. Wij zien het leven als een wonder, een geschenk 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.

55806-1509.indd   1 01-09-15   09:16



‘Verdeel je boodschappenlijstje in tweeën en laat je kind(eren) 
zelf een deel van de boodschappen doen. Dan wordt er niet 
gezeurd en kun je op je gemak boodschappen doen.’ 

Lelie zorggroep en stichting ‘Cultureel Avonturiers’ hebben een bijzon-
der project ontwikkeld:  Van Jong Talent en Oude Dagen. Drie jonge 
getalenteerde theatermakers brengen de verhalen van negen van onze 
Rotterdamse ouderen tot leven in een voorstelling vol zang, dans en the-
ater. De voorstellingen worden gespeeld in tien van onze locaties in Rot-
terdam, zodat de bewoners samen met verwanten hun eigen verhalen, 
en die van hun buren, kunnen bekijken.
www.vanjongtalentenoudedagen.nl

Van JONG TALENT 
    en Oude Dagen

ZICHTBAAR IN DE WIJK
De verpleeghuizen van Lelie zorggroep richten  zich steeds 
meer op de verbintenis met de buurt. Zo heeft verpleeghuis 
Tiendhove beweeg toestellen aangeschaft, een stilteruimte 
ingericht en plannen voor een nieuw terras, dat wordt gedeeld 
met de buurt. Bij verpleeghuis Pniël is een eetbare natuurtuin 
geopend, met de naam: ‘De geheime tuin’. Ook de tuin van 
verpleeghuis Siloam is opnieuw ingericht en wil een veilige plek 
bieden, ook voor buurtbewoners.

NIEUW KANTOOR IN MIDDELBURG
Agathos en Curadomi hebben een nieuw kantoor geopend in 
Middelburg (Kalverstraat 1). 
Vandaaruit wordt door verschillende teams verpleging, verzor-
ging, huishoudelijke hulp en ambulante hulpverlening aan-
geboden. Bij de open dag in september hebben veel mensen 
kennisgemaakt met Agathos en Curadomi. 

TEAM KAMPEN EN TEAM ASSEN VERHUISD
De teams van Curadomi uit de regio Kampen zijn in septem-
ber verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Noordweg 2 in 
Kampen. De eerste week liepen al  mensen binnen om kennis 
te maken. Zo zien we het graag: een laagdrempelig punt in en 
voor de wijk. Team Curadomi Assen verhuisde naar de locatie 
waar ook In de Bres haar kantoor heeft. Daarnaast is het nieu-
we kantoor redelijk centraal gelegen in Assen, wat het voor de 
verpleegkundigen en verzorgenden gemakkelijk maakt om alle 
wijken  in Assen te bedienen met thuiszorg. 

NIEUW KANTOOR IN ZWOLLE
In Zwolle is een locatie geopend door Curadomi en Agathos. 
Het kantoor bevindt zich in de levendige ‘Gift City’ van Zwolle, 
een gebouw waar ook een twinkelwinkel, een city café en een 
talentenbureau zijn gevestigd. De teams werken hard aan hun 
bekendheid in Zwolle en hopen veel nieuwe cliënten in Zwolle 
te mogen bedienen.

SYMPOSIUM ‘IK ZORG, JIJ ZORGT, WIJ ZORGEN’
Lelie zorggroep organiseert op donderdag 3 december (vanaf 
17 uur) een symposium in Ede, over ‘de kerk als zorgonder-
nemer’.  Met inspirerende lezingen van o.a. Andries Knevel, 
Kees van der Staaij en Esmé Wiegman.
Meer informatie: www.leliezorggroep.nl/symposia.

In augustus bracht een delegatie uit Shanghai (bestaande uit be-
stuurders uit de zorg en directies van gezondheidszorginstellingen) 
een werkbezoek aan verpleeghuis Pniël. Het bezoek vond plaats 
in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen Shanghai en 
de stad Rotterdam. De delegatie was vooral geïnteresseerd in het 
revalidatieprogramma dat verpleeghuis Pniël onze cliënten biedt 
en hoe op verschillende niveaus wordt samengewerkt.

ZieZoZorg
Samen boodschappen doen

Tovertafels
Dankzij de toezeggingen van verschillende 
fondsen, worden er binnenkort voor vijf 
verpleeghuizen van Lelie zorggroep zoge-
naamde ‘tovertafels’ aangeschaft. Een to-
vertafel is een kastje dat je boven een wille-
keurige tafel hangt en dat allerlei beelden 
kan projecteren op de tafel. Een infrarood 
sensor detecteert handen op de tafel. Zo 
kan een cliënt met dementie bijvoorbeeld 
blaadjes van de tafel ‘vegen’, visjes verja-
gen, of een bal overtikken. Het doel is om 
apathie van mensen met dementie te door-
breken en ze in beweging te brengen.

Samen tegen  
eenzaamheid
Cruciaal GGZ, Agathos en HiP slaan de 

handen ineen in de strijd tegen eenzaam-

heid. Vrijwilligers van HiP gaan mensen die 

zich eenzaam voelen, begeleiden bij het 

doorlopen van het werkboek ‘Stop eenzaam-

heid zelf ’. De vrijwilligers 

krijgen hiervoor een trai-

ning van professionals van 

Cruciaal en Agathos. 

www.stopeenzaamheidzelf.nl

Bezoek delegatie Shanghai
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Lelie nieuws

Dat is een van de tips bij een winactie die 
Agathos organiseerde, over goede samenwer-
king binnen het gezin. Alle tips zijn te vinden 
op www.agathos-thuiszorg.nl.

DANNENBORGH en Vellerveste
In mei 2015 is Lelie zorg-

groep uitgebreid met twee 

nieuwe zorghuizen: Veller-

veste in Barneveld en Dan-

nenborgh in Lunteren. Dit 

zijn kleinschalige zorghuizen 

die een veilige en persoon-

lijke omgeving bieden, met 

professionele zorg. Beide 

huizen hebben een reforma-

torische leefsfeer. 

             www.vellerveste.nl / www.dannenborgh.nl

KORSAKOV-SYMPOSIUM in januari 2016
Twee medewerkers van Lelie zorggroep, die verbonden 
zijn aan Korsakov-centrum Slingedael, zijn onlangs ge-
promoveerd. Ter gelegenheid daarvan organiseert Slin-
gedael op 29 januari 2016 een internationaal symposium, 
waar de vele facetten van Korsakov worden besproken 
(‘rough diamond with many faces’).



Koos Sportel (64)

Van mens tot mens

Een persoonlijk zorgplan is noodzakelijk als je, zoals Koos Sportel 
(64), zo’n tien verschillende vormen van zorg ontvangt, via ver-
schillende organisaties. Maar hij is zeer tevreden. “Er wordt goed 
met mij overlegd en iedereen is gericht op mijn welzijn. De sfeer is 
prima en we lachen veel.” 
In 1988 werd bij Koos Sportel (toen 37) de ziekte van Parkinson 
vastgesteld. “Vroeger had ik een leidinggevende functie in het 
HBO, nu heb ik door de Parkinson en NAH (niet aangeboren her-
senletsel) anderen nodig om dingen te regelen, te organiseren, te 
plannen en het overzicht te bewaren.”
Koos woont zelfstandig - met ondersteuning - in een tweekamer- 
appartement in Zwolle. Alle zorgactiviteiten op het gebied van 
persoonlijke, verpleegkundige en medische verzorging worden 
uitgevoerd door Curadomi thuiszorg.
“De medewerkers van Curadomi geven mij 4 tot 5 keer per dag 
zorg,” vertelt Koos. “Bijvoorbeeld door te helpen met douchen, 
het aansluiten van mijn medicijnpomp, het doorspuiten van mijn 

sondes en de avondzorg. Gelukkig gaat de communicatie onder-
ling heel goed en wordt er goed samengewerkt.”
Verpleegkundige Anita zorgt bijna dagelijks voor hem. “Het klikte 
vanaf de start heel goed tussen Anita en mij,” herinnert Koos zich. 
“Ik vind het vooral heel fijn dat zij zo gericht is op mij als mens.” 
Anita waardeert vooral zijn geduld. “Koos is positief kritisch naar 
zijn zorgverleners. Hij heeft veel mensenkennis en aandacht voor 
de ander. Hij is niet uitsluitend op zichzelf gericht. Dat had kunnen 
gebeuren vanwege zijn chronische ziekte. Maar hij is juist ook 
betrokken bij anderen en bij wat er om hem heen gebeurt.”
Wijkverpleegkundige Martine houdt ook erg van de persoonlijke 
contacten. Dagelijks komt ze bij allerlei mensen thuis en past ze 
zich aan aan hun ritme en gewoontes. “Geen dag is hetzelfde en 
dat vind ik heel erg leuk.”

Curadomi en Agathos bieden thuiszorg, verpleging en begeleiding in verschillen-

de gebieden in Nederland.

‘We lachen veel’

 Uitgave van Lelie zorggroep 19

met wijkverpleegkundige Martine de Feijter (29)
en verpleegkundige Anita Eikelboom (51)



Als Ruben terugkijkt op zijn jeugd, komen 
herinneringen aan een warm gezin naar 
boven. “Ik ben de oudste van een groot 
gezin. Mijn moeder was lief en zorgzaam. 
Mijn vader was ’s avonds vaak aan het 
werk voor de kerk. Was ik te jong teveel 
op mezelf aangewezen?” vraagt hij zich 
nu af. Dankzij therapie wordt voor Ruben 

veel duidelijk: “Eigenlijk speelt angst in 
mijn vroegste herinneringen altijd een 
rol. Onderhuids was dit steeds aanwezig. 
Angst voor fouten, voor verkeerde beslis-
singen… en dat maakt dat je alsmaar aan 
het wegen bent: enerzijds – anderzijds. En 
bezig bent met vragen: wat als er nu…?”

UITPUTTINGSSLAG
Deze keer zijn de klachten heftiger. Ruben 
vertelt hierover: “De laatste maanden 
waren een uitputtingsslag. Ik was altijd op 
mijn hoede, onrustig, bang voor kritiek. 
Steeds mijn e-mail checken, nog even dit 
nalezen, nog even dat… Ik kon niet meer 
stoppen, mijn hoofd bleef in de actiestand 

staan. En piekeren: over gesprekken die 
mogelijk niet goed zouden verlopen. Wat 
als er kritische vragen komen? Hoe zal ik 
reageren, hoe reageert de ander?” 

Zijn angst en besluiteloosheid hebben 
ook effect op het sociale functioneren. 
“Ik vind het lastig om het voortouw te 
nemen. Organiseren… Mensen inscha-
kelen… Ik loop er eigenlijk liever voor 
weg. Daarin ben ik ook anders dan mijn 
vrouw. Zij ziet kansen, ik zie vaak leeuwen 
en beren. Dan moet ik me er overheen 
zetten om stappen te ondernemen. En 
dat vraagt weer veel energie.”
 
LEVENSHOUDING
Ruben besluit hulp te zoeken, zijn vrouw 
stimuleert hem daarin. “Angst, onzeker-
heid en perfectionisme zitten in mij. Het 
is een levenshouding van heel veel jaren. 

Ik wil nu weten hoe ik hier anders mee 
om kan gaan.” Bij ‘In de Bres’ vindt hij in 
psychiater Margreet de Vries de behan-
delaar die hem daadwerkelijk verder 
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kan helpen. “Zij is in staat om dieper te 
kijken. Ik leer veel.” Het is voor Ruben 
confronterend om op zijn leeftijd de 
effecten te ontdekken van een jarenlange 
levenshouding. “Toch blijf ik daar niet te 
lang mee bezig. Inzichten zijn winst, op 
welke leeftijd dan ook. Ik ben er nog niet, 
maar ik ben al een heel eind op weg.”

Als je zo hard aan jezelf werkt, komen er 
allerlei vragen naar boven. Ruben: “Van 
jongs af aan voel ik een roeping voor het 
werk in Gods koninkrijk, daarom ben 
ik predikant geworden. En dan gebeurt 
er dít. Dat is lastig. Ik ben aan de studie 
theologie begonnen om me in te zetten 

voor God, maar is dit wel wat Hij van me 
vraagt?” Zijn worsteling daarmee kan ook 
in de therapie bij Margreet de Vries aan 
de orde komen. “In de Bres is een chris-
telijke organisatie, daar heb ik ruimte om 
ook hierover door te praten.” 

LOSLATEN
Over de toekomst durft Ruben zich niet 
zo uit te laten. “Grip op alles willen hou-
den, is mijn oude valkuil. Maar het is nu 
juist ongrijpbaar wat er met me gebeurt! 
Ik moet leren om dat los te laten. Dat is 
spannend. En tegelijk: psalm 32 vers 8 
geeft me houvast. Daar gaat het over God 
die zegt: ‘Ik leer en onderwijs u aangaan-

de de weg die gij gaan moet; Ik raad u, 
mijn oog is op u.’ (bijbelvertaling uit 1951 
– red.) Dat is mijn levensmotto.”
Ruben besluit het interview met een 
voorzichtige blik vooruit: “Ik vertrouw 
erop dat ik in de toekomst mijn werk als 
gemeentepredikant weer op kan pakken. 
Anders dan in het verleden, dat is zeker. 
Gelukkig heb ik een wijze vrouw die mij 
hierbij steunt. En een kerkenraad die 
mij ruimte geeft. Samen met mensen de 
Bijbel open doen, dat is mijn passie.”

Om privacyredenen is de naam van Ruben 
gefingeerd. 

“Nú wil ik weten wat er aan de 

hand is,” beslist Ruben als hij 

voor de derde keer (gedeelte-

lijk) is uitgeschakeld vanwege 

burn-outklachten. Ruben, mid-

den vijftig, is predikant van een 

grote gemeente. Er wordt van 

een predikant veel verwacht, 

erkent hij, en dat kan een risico-

factor zijn. “Maar ik voelde aan: 

het zit dieper. Ik heb nu ontdekt 

dat er al vanaf mijn kindertijd 

een soort angst in mij zit.”

Ruben heeft een angststoornis

Cognitieve gedragstherapie
Margreet de Vries, psychiater bij In de Bres: 

“Aanvankelijk is Ruben door de huisarts 

verwezen naar de ‘Basis GGZ’. Hij ervoer forse 

spanningsklachten en had vaker een burn-out 

gehad. Ruben had een angststoornis. Daar-

naast ging het bij Ruben om een stoornis in 

zijn persoonlijkheidsontwikkeling: er was 

sprake van ‘duurzame patronen van ervaringen 

en gedragingen - van jongs af aan -, die tot 

beperkingen leidden in zijn dagelijks functio-

neren’.

 

Dergelijke problematiek past bij de ‘Specialis-

tische GGZ’. De ‘Specialistische GGZ’ behan-

delt mensen met ernstige, complexe of vaker 

terugkerende klachten. Terwijl de ‘Basis GGZ’ 

bedoeld is voor mensen met lichte tot matige 

psychische problemen. ( Sinds 2014 wordt er 

onderscheid gemaakt tussen ‘Basis GGZ’ en 

‘Specialistische GGZ’.)

De behandeling met Ruben heet ‘cognitieve 

gedragstherapie met inzichtgevende elemen-

ten’. De therapie is erop gericht dat Ruben 

met zijn angst leert om te gaan. Maar ook 

dat hij leert herkennen wat de achterliggende 

problemen zijn.

Hij leert om zijn grenzen te bewaken, een 

balans te hervinden met voldoende rustmo-

menten en om zijn gevoelens te aanvaarden, 

waardoor hij bewustere keuzes maakt. Zijn 

relatie met God is voor hem niet veranderd en 

is nog altijd heel belangrijk.”‘Inzichten zijn winst,  
op welke leeftijd dan ook’
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In de Bres is sinds 1 januari 2015 als christelijke 

GGZ-instelling onderdeel van Lelie zorggroep. 

Samen met Cruciaal GGZ en Stagg vormt deze 

organisatie de christelijke GGZ binnen Lelie 

zorggroep.

ggz-indebres.nl

‘Ik was altijd bang  
voor kritiek’



‘Als je mensen kunt 

helpen, help ze dan!’

Vrijwilligers Xaviera van Loon (21)  
en Roy van Poppel (22):

Al vanaf zijn dertiende is Jaap Hakvoort uit Urk 
mantelzorger voor zijn opa. Vrijwel iedere dag 
is Jaap in het huis van zijn opa en oma te vin-
den. Van de vijver schoonmaken tot de finan-
ciën beheren, Jaap doet het allemaal en dat is 
best bijzonder voor een jongen van zijn leeftijd. 

“Toen mijn opa zo’n vijf jaar geleden hard viel, 
zorgde eerst mijn broer voor hem, omdat mijn 
oma te zwak is om het zelf te doen. Maar na een 
jaar kreeg mijn broer een baan en nam ik het van 
hem over,” vertelt Jaap. Van mensen uit de buurt 
krijgt Jaap veel reacties over zijn taak als mantel-
zorger. “Ik krijg heel veel complimentjes, niet al-
leen van mijn opa en oma, maar ook van mensen 
uit de buurt, die zeggen dan: ‘dit zie je nergens 

anders op Urk’. Maar zo intensief 
voor mijn opa zorgen, is voor mij 
eigenlijk heel vanzelfsprekend.”

Doordeweeks zit Jaap op school. Hij 
doet de opleiding ‘Transport en Lo-
gistiek’. Maar zodra de schooldag 

afgelopen is, gaat hij meteen richting zijn groot-
ouders. Iedere dag (ook in het weekend) doet 
Jaap allerlei klussen in het huis en in de tuin. Als 
er even wat minder te doen is, praat hij veel met 
zijn opa, die ontzettend blij met hem is. “Ik kan 
niet blij genoeg zijn met Jaap, alles wat ik niet 
kan, doet hij voor me. Ik kan gewoon niet zonder 
hem,” aldus opa Hakvoort.

Voor de toekomst heeft Jaap mooie plannen. Een 
eigen transportbedrijf, net als zijn vader, dat lijkt 
hem wel wat. Gelukkig steunt opa Hakvoort Jaap 
in zijn plannen. “Ik hoop dat Jaap een mooie baan 
kan vinden. Maar als het zover is, dan ga ik hem 
wel missen!” 

Het bijzondere contact met 
mensen en het opbouwen van 
een vertrouwensband, dat is 
wat Roy en Xaviera het leukst 
vinden aan het vrijwilligers-
werk dat ze doen. Allebei zijn 
ze als vrijwilliger betrokken bij een van de hui-
zen van Lelie zorggroep en bij de dagbehande-
ling in Rotterdam, die vanuit Lelie zorggroep 
georganiseerd wordt.

Xaviera: “Mijn vader werkt ook bij Lelie zorg-
groep en via hem ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen. Ik werk hier al meer dan twee jaar!” Als 
Xaviera mocht kiezen, had ze het allerliefst met 
dieren gewerkt, “maar wat ik nu doe, vind ik ook 
heel leuk om te doen. Ik zorgde vroeger al veel 
voor mijn oma, zij is inmiddels overleden en nu 
zorg ik voor de mensen hier.” 
Roy werkt inmiddels een jaar bij Lelie zorggroep. 
“Ik sprong een gat in de lucht toen ik hoorde 
dat ik vrijwilligerswerk mocht gaan doen bij Lelie 

zorggroep. Ik ben altijd al behulpzaam geweest, 
daarom doe ik dit werk met plezier. Mijn moeder 
werkt ook in de zorg, dus ik treed nu een beetje 
in de voetsporen van mijn moeder. Ik zeg altijd: 
‘als je mensen kúnt helpen, help ze dan!’” 
Dat Xaviera en Roy vrijwilligerswerk doen,  is ex-
tra bijzonder omdat Roy een spierziekte heeft, en 
Xaviera autisme. “Ik kan geen zwaar werk doen, 
omdat ik door de spierziekte verslapt ben. Ik mag 
wel een rolstoel duwen, maar niet iemand aan de 
arm nemen, want als die persoon valt, val ik mee” 
vertelt Roy. Xaviera heeft door haar autisme een 
leerachterstand, maar ze houdt ervan om veel be-
zig te zijn. Xaviera: “Een betaalde baan vinden, is 
lastig, dus ik hoop dat we dit werk nog heel lang 
mogen blijven doen!”
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Binnen Lelie zorggroep zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. Ze geven tijd, ener-
gie, aandacht en liefde aan hun medemens.  
Tegen al die vrijwilligers en mantelzorgers zegt Lelie zorggroep: hartelijk dank!
Voor deze editie van het Lelie magazine staan twee jonge vrijwilligers en een jonge man-
telzorger in het zonnetje.

Een Leliebloemetje
         voor...
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‘Zorgen is voor mij  heel vanzelfsprekend’

Mantelzorger Jaap Hakvoort (17):
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Eigen regie: hoe dan?
De zorg is veranderd. Het draait 

steeds meer om ‘eigen regie’, 

zeker binnen de wijkverpleging. 

Maar wat betekent dat en hoe gaat 

dat in z’n werk? 

U klopt niet voor niets aan bij Lelie 
zorggroep. Als u hulp of ondersteuning 
nodig heeft, dan helpen wij u. Tegelijk zijn 
mensen méér dan een zorgvraag. Ieder-
een wil graag gezien worden als volwaar-
dig. Daarbij horen gezondheid én ziekte, 
vaardigheden én beperkingen.  
Binnen de wijkverpleging is ‘eigen regie’ 
daarom zo belangrijk. Hoe, wie, wanneer, 
waar en welke soort zorg? Dat bepaalt u als 
zorgvrager zelf. Daarbij wordt gekeken wat 
u (nog) zelf kunt of waar Lelie zorggroep 
of anderen u kunnen helpen. Úw wensen 
staan daarbij centraal. U kunt zelf aan-
geven wat u wilt en hoe u dit wilt. Of het 
nu gaat over het moment waarop u graag 
koffie drinkt of de volgorde waarin u zich 
graag aankleedt. 

UW VERHAAL
Eerder was strikt omschreven op welke 
zorg cliënten recht hadden bij bepaalde 
beperkingen of bij een bepaalde leeftijd. 
Daarbij werd er geen rekening gehouden 
met hoe iemand zelf gewend was om 
dingen te doen. Of wat iemand graag zélf 
zou willen doen. Vanuit de gedachte van 
eigen regie kijken we samen met u: wat 

zou u graag willen? Hierbij staat uw ver-
haal centraal. Overigens kan niet alle zorg 
die u zou willen ontvangen, ook vergoed 
worden vanuit de Zorgverzekeringswet. 
Daarover kan de wijkverpleegkundige u 
meer vertellen.

WILLEN EN KUNNEN
De wijkverpleegkundige neemt de tijd 
met u om door te spreken wat uw wensen 
zijn en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. 
Wat wilt u graag zelf doen? Wat wil een 

ander graag voor u doen? Soms is het 
daarvoor ook nodig om de zorgvraag wat 
verder te ontdekken. Ook bespreken we 
wat u zelf kunt of zou willen aanleren, 
zoals het wisselen van een stomazak 
of het innemen van medicatie. Daarna 
kijkt zij wat zij met haar team voor u kan 
betekenen.
In de tekening hiernaast ziet u hoe dat 
gaat. We kijken allereerst naar wat u zou 
willen. En het is ook belangrijk om te weten 
hoe uw omgeving eruit ziet. Daarna kijken 
we naar wat er mogelijk is: het kunnen. 
Wat kunt u zelf? Wat kan uw familie voor u 
betekenen?   

De wijkverpleegkundige bepaalt de om-
vang van de zorgvraag en noteert in het 
zorgplan de doelen die u wilt bereiken. 
Daarna is duidelijk wat het zorgteam voor 
u kan betekenen. 

OVERZICHT
Het kan zijn dat er naast de verzorgenden 
en verpleegkundigen nog meer zorgver-
leners bij u over de vloer komen.  Zoals 
de huisarts, de fysiotherapeut en een dië-
tiste. En ook nog iemand van de trombo-

sedienst. Misschien overziet u dit niet zo 
goed of zijn afspraken niet duidelijk. De 
verpleegkundige of de wijkverpleegkun-
dige kan u dan helpen om het overzicht 
weer te krijgen.

Lelie zorggroep wil graag luisteren naar 
uw verhaal en u helpen om samen met u 
uw leven in te richten op de manier die ’t 
beste past bij uw wensen.

In de illustratie op de pagina hiernaast ziet u 
hoe ‘eigen regie’ binnen de wijkverpleging vorm 
krijgt en hoe u, samen met zorgverleners, zelf 
kunt bepalen hoe uw dagritme eruit ziet.

Eigen regie binnen de wijkverpleging

Uw verhaal  
De wijkverpleegkundige bespreekt met u:
• Hoe wilt u dat uw dagelijks leven eruit 

ziet, ondanks de beperkingen?
• Waar kan uw verzorgende of 
 verpleegkundige u mee helpen?
• Waar wordt u blij van?
• Hoe redt u zich nu?
• Wat vindt u belangrijk om te blijven 

doen/weer te kunnen doen?
• Wat zijn uw gewoontes?

Uw verhaal  De wijkverpleegkundige bespreekt met u:
• Heeft u kinderen die in de buurt wonen?
• Heeft u sociale contacten in uw wijk?
• Is er iemand die u op dit moment helpt?
• Hoe heeft u zich tot nu toe gered?
• Wat kunt u nog zelf?
• Wat kan Lelie zorggroep voor u betekenen?

Eigen regie:
hoe dan?

De wijkverpleegkundige bespreekt met u:

Wat kunt u zelf?

Wat kan de verpleegkundige 
voor u doen?

Wat kunnen vrijwilligers 
eventueel voor u betekenen?

Wat is er nodig aan zorg?

W
ill

en

Omgeving

K
unnen

In de zorg gaat het steeds meer om 
de ‘eigen regie’ van de cliënt, zeker 
binnen de wijkverpleging. Zo lang 
mogelijk zelf bepalen wat u graag 
wilt doen en uw dag inrichten zoals 
bij u past, dat is het uitgangspunt 
bij eigen regie. Hiervoor kunt u 
samen met de wijkverpleegkundige 
op een rijtje zetten: wat u wilt, wat u 
kunt en hoe uw omgeving u daarbij 
kan helpen. En bij die omgeving 
horen natuurlijk ook uw vertrouwde 
verzorgenden en verpleegkundigen.

binnen de 
wijkverpleging

Wat kan uw netwerk voor u 
betekenen? (familie, mantelzorgers)

24 

De centrale gedachte is, dat door ‘eigen 
regie’ mensen de regie kunnen blijven 
houden  over hun eigen bestaan.



Elkaar verhalen vertellen is al zo oud als de mens-

heid. En het is belangrijk! Mensen hebben verhalen 

nodig, ze geven ons leven waarde en betekenis. En 

ieder mens, jong of oud, heeft een verhaal. Door 

het vertellen van hun levensverhaal, voelen mensen 

zich gekend. 

Ook úw verhaal kan keuzes, thema’s en lijnen in uw 

leven duidelijker maken. En het is een mogelijkheid 

om iets door te geven van wat voor uzelf van grote 

betekenis is. Bijvoorbeeld als het gaat om uw ge-

loofsverhaal. 

Maar hoe doen we dat, met elkaar praten over ons 

levensverhaal?

Op deze pagina een aantal mogelijkheden om  

op een creatieve manier met elkaar in gesprek te 

komen.
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NR.1 NR.2

KLEINKIND 1

KLEINKIND 2

NU

SPELVORMEN
Er zijn allerlei spelvormen verkrijgbaar die kun-
nen helpen om met elkaar in gesprek te komen 
over uw levensverhaal.
De Verhalencirkel, een praktisch hulpmiddel 
waarmee levensvragen aan de orde gesteld kun-
nen worden. www.bureaukwiek.nl/verhalencirkel
Kaarten op tafel. Dit spel biedt de mogelijkheid 
om op een leuke, ontspannen en een beetje prik-
kelende manier met elkaar in gesprek te raken 
over jezelf, de ander en God. Zie: shop.eo.nl en 
zoek onder: overig > spellen en puzzels.
Tafelgesprekken, jouw kant van het verhaal. 
Een manier om met elkaar in gesprek te gaan 
over herkenbare thema’s en levensvragen.  
www.tafelgesprekken.info

Trek een lange potloodstreep over een vel A4. Aan het begin 
staat een wiegje, zet daarbij de geboortedatum van de per-
soon met wie u in gesprek gaat over zijn/haar leven. De lijn 
eindigt bij vandaag (datum).  Vraag naar en markeer de be-
langrijke momenten in het leven van uw gesprekspartner, zet 
daarbij een jaartal en een + als het om een positief moment 
gaat of een – als er aan dit moment veel teleurstelling en ver-

driet kleeft. Markeermomenten kunnen zijn: school, beroep, 
belijdenis, huwelijk, kinderen, doop, ontslag, overlijden van 
ouders, scheiding, gezondheid, ziekte, zorgen. Vraag of uw 
gesprekspartner aan de hand van deze levenslijn wil vertel-
len over de belangrijke momenten in zijn/haar leven, over  
(geloofs)keuzes, over hetgeen hem/haar is overkomen en hoe 
hij/zij verder ging. 

1 LEVENSLIJN

Vertel eens!
Met elkaar in gesprek komen over uw levensverhaal

+ + ++

+

L

L
+ +

+

L

+ L

2 STAMBOOM
Een andere manier om iemands le-
vensverhaal bespreekbaar te maken, 
is door samen een familiestamboom 
te maken. Samen zet u dan op een 
rij hoe de familie in elkaar zit, hoe 
(overgroot)opa’s en oma’s, vader en 
moeder, eventuele broers en zussen, 
kinderen en kleinkinderen heten, en 
wanneer zij geboren zijn. En wat zij 
hebben betekend in het leven van de 
gesprekspartner. 

3 FOTO’S
Beelden zeggen soms meer dan woor-
den. Samen (oude) foto’s bekijken 
brengt het verleden naar boven en biedt 
eindeloos veel mogelijkheden voor het 
vertellen van verhalen.

4 VOORWERPEN
Iedereen heeft ze in huis: voorwerpen die speciaal zijn omdat ze een ver-
haal met zich meedragen. Een verhaal dat met uw leven te maken heeft: 
het oude horloge van opa dat u kreeg toen u 18 werd. De trouwbijbel die 
u als cadeau ontving bij uw huwelijkssluiting in de kerk. De bijzondere 
steen die u meenam van een vakantie met het hele gezin. Laat iedere 
gesprekspartner zo’n voorwerp uitzoeken en erover vertellen.

TIP!
Nog verder met elkaar in 
gesprek? Op de achterkant 
van dit Lelie magazine 
staan fotokaartjes. De beel-
den op die kaartjes kunnen 
u helpen om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat 
het beeld bij u oproept. Zo 
leert u (een stukje van) het 
levensverhaal kennen van 
uw gesprekspartner.



Mevrouw Rehorst – de Bruijn (87)

met Ruth Zwoferink (47)

Van mens tot mens

Moeder Ruth en dochter Annerieke werken allebei bij Lelie zorg-
groep en zorgen voor dezelfde cliënten. Annerieke als ‘helpende 
zorg’ en Ruth als ‘teamleider zorg’. Mevrouw Rehorst is een van 
hun cliënten. “Ons contact is niet zo best hoor…” knipoogt zij. 
Als Ruth en Annerieke moeten lachen, vervolgt ze: “Nee hoor, we 
hebben het echt heel goed samen en de zorg die ik ontvang, is 
geweldig. Als mensen daarover durven te klagen, moeten ze maar 
vertrekken…” Ze wordt twee keer per week geholpen met douchen, 
elke dag worden haar steunkousen aangedaan, en ’s avonds weer 
uit. Ook krijgt ze huishoudelijke hulp en een warme maaltijd. 
Annerieke en Ruth lopen allebei regelmatig bij haar binnen voor 
een praatje. 
Moeder en dochter die samenwerken, hoe is dat? Annerieke: “Ik 
vind het leuk en bijzonder, maar soms ook lastig. Dan wil ik mijn 

verhaal kwijt aan mijn moeder, maar dan gedraagt ze zich eerder 
als mijn collega of teamleider.” Ruth beaamt dat: “Dat is weleens 
lastig ja, ik kan nooit onbevangen naar je verhalen luisteren.”
Maar het is vooral bijzonder, vindt Ruth. “Het raakt me als mijn 
kinderen kiezen voor iets waar ik zelf van houd. Ik geniet echt van 
werken in de zorg en van de vele contacten.”  Annerieke: “M’n 
moeder is een mensen-mens, daardoor zijn veel mensen aan haar 
gehecht.”  “Ja,” beaamt mevrouw Rehorst, “als Ruth er is, voelt het 
vertrouwd, dan komt het goed.”

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, 

in hun eigen huis, en toch de complete zorg- en dienstverlening van een zorgin-

stelling ontvangen. 

VPT wordt vanuit Lelie zorggroep geleverd in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel.

Zorg van moeder  
        en dochter
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en dochter Annerieke Valk – Zwoferink (22)

U werkt. U professionaliseert.
CHE Transfer is onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede

De opleidingen van CHE Transfer verbinden uw professionele groei met uw persoonlijke missie. 
Zo wordt u deskundiger én geloofwaardiger!

Post-hbo en masters | Cursussen en trainingen | Advies en onderzoek

Interesse in een deeltijdopleiding? Kijk op www.che.nl/studeren

Gezondheidszorg
> Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ
>  Praktijkverpleegkundige in de 

huisartsenpraktijk

Educatie
> Post-hbo Jonge kind specialist
> Post-hbo registeropleiding Rekencoördinator

Sociale Studies
> Master Contextuele Hulpverlening
> Post-hbo Coaching

Journalistiek & Communicatie
> Masterclass Public trust
>  Coaching op maat voor communicatie- of 

journalistieke professionals

Theologie
> (deeltijd) hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk
>  (deeltijd) hbo-opleiding Leraar Godsdienst/

Levensbeschouwing

Mens & Organisatie
> Post-hbo opleiding Management

U werkt. U professionaliseert.
CHE Transfer is onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede

Groeien als professional?

20980001066-CHE-adv. Groeien als prof 210x260.indd   1 19-08-15   12:10

Advertentie



De verhalen 
kathedraal 
over alles wat vertelt wie je bent

Door: Charissa Bakema
Uitgeverij: Royal Jongbloed

Dit boek is bedoeld voor iedereen die 
het boeiend vindt om vanuit verhalen 
te kijken naar uw eigen leven, en dat 
van anderen. Na ieder hoofdstuk kunt 
u zelf aan de slag met: vragen, vertel-
len, verkennen en verbeelden. Wees 
nieuwsgierig naar de verhalen van 
anderen en leer zo uw eigen verlangens 
en de verlangens van anderen kennen.

Winnen?
We mogen ‘De verhalenkathedraal’ 
weggeven. Interesse? Stuur dan voor 1 
januari 2016 een e-mail naar leliemaga-
zine@leliezorggroep.nl o.v.v. ‘lezersactie 
De verhalenkathedraal’ en vertel waar-
om u denkt dat u dit boek goed kunt 
gebruiken. Uit alle inzenders kiezen we 
na 1 januari een winnaar, hij/zij krijgt 
daarover persoonlijk bericht.

ZieZoZorg
Prijsvraag
Wat is úw/jouw verhaal?

De redactie van het Lelie magazine is benieuwd: 
wat is úw verhaal? En welke rol speelt Lelie zorg-
groep daarbij? Vertel het ons en win een bos 
lelies en plaatsing van uw verhaal in het volgende 
Lelie magazine. Kinderen mogen ook meedoen!

Opdracht: schrijf een verhaal over uw of jouw 
ervaringen met Lelie zorggroep
Lengte: 250 - 350 woorden
Deadline: 1 januari 2016
Te winnen: een bos lelies +  plaatsing in het 
eerstvolgende Lelie magazine 

U kunt uw inzending uiterlijk 1 januari 2016 e-mailen 
naar: leliemagazine@leliezorggroep.nl o.v.v. ‘Mijn verhaal’. 
Opsturen per post mag ook: Lelie zorggroep, redactie Lelie 
magazine, Postbus 151, 2900 AD, Capelle a/d IJssel.  Ver-
meld daarbij ook uw contactgegevens. 
De winnaar krijgt na 1 januari persoonlijk bericht.
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Tientallen jaren geleden vertrok een diacones uit Pniël (een van onze verpleeghui-
zen in Rotterdam) naar Rwanda om daar een diaconessengemeenschap te stichten. 
Daarom steunen we vanuit Lelie zorggroep nu nog steeds een sociaal ouderenproject 
in Rwanda, een land in Afrika waar veel armoede heerst. De hulp startte met voorzie-
ning in primaire levensbehoeften, zoals voedsel, hygiëne, zorg en huisvesting, in de 
regio Rubengera. Sinds 2012 delen we kennis en informatie met een ziekenhuis in 
Kibogora, op circa 125 km van Rubengeria. 
Het bijzondere aan dit project is, dat de contacten rechtstreeks vanuit Lelie zorggroep 
worden onderhouden en dat alle giften rechtstreeks in het project gestopt worden.
Medewerkers van Lelie zorggroep kunnen heel eenvoudig 1 euro (of meer) van hun 
maandsalaris afstaan aan dit project  in Rwanda. Maar ook cliënten, vrijwilligers en 
andere geïnteresseerden kunnen bijdragen aan dit project.
Meer informatie: www.zorgvoorrwanda.nl

Carla Dik-Faber 
@carladikfaber

Boeiend congres over 
toekomst #identiteit 
#zorg in Zwolle. Spre-
kers oa @Johanvd-
Ham Esmé Wiegman, 
Marja Jager, et moi. 

Volgen
RETWEETS

4

Aad de Kool  
@zorgisleuk 

een super #vierdaag-
se in #lageland Mooi 
weer, goede sfeer, 
veel #vrijwilligers 
Dank voor de inzet!  
@Leliezorggroep #010

VolgenRETWEETS

3

Lelie zorggroep 
@Leliezorggroep

Straks om 17.10 uur: interview met GGZ In 
de Bres-collega Nynke van Engelenburg bij 
@1008AM Groot Nieuws Radio over #autisme en 
#diagnostiek 

VolgenRETWEETS

3

Tineke Oldhand 
@TinekeOldhand 18 sep.

The sky is the limit #pr 
#werkenindewijk is zo 
leuk @Leliezorggroep 
@zorgisleuk

Volgen
RETWEETS

1

Marijke van Zuilen 
@MarijkeZuilen

@JohanvdHam aan 
het woord. #De 
Rotterdamse zorg 
beweegt @Leliezorg-
groep @zorgisleuk

Volgen
RETWEETS

3

Logeerhuis De Buren 
@deburen_rdam 

Vanmorgen telefonisch aanbod gehad van  
medewerkers @Leliezorggroep . “Wij komen  
helpen schoonmaken in nieuwe pand”. Gewel-
dig! @Samen_010

Volgen
RETWEETS

5

Gezien op Twitter

Boekentips  
Uw eigen levensverhaal opschrijven of uw verhaal met 
anderen delen? Deze boeken kunnen u daarbij helpen.

Mijn leven  
in kaart
Met ouderen in gesprek over hun 
levensverhaal

Door: Wout Huizing en Thijs Tromp
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Mijn leven in kaart is een methode om met 
ouderen een levensboek op maat te maken. 
Het bestaat uit een boek + kaartenset in een 
doos. Hierin is een overzichtelijke hand-
leiding opgenomen met achtergrondinfor-
matie over het belang van levensverhalen, 
met tips over de inhoud en het vormgeven 
van een levensboek en voor het voeren van 
gesprekken.

Winnen?
We mogen ‘Mijn leven in kaart’ weggeven. 
Interesse? Stuur dan voor 1 januari 2016 
een e-mail naar leliemagazine@leliezorg-
groep.nl o.v.v. ‘lezersactie Mijn leven in 
kaart’ en vertel waarom u denkt dat u dit 
boek goed kunt gebruiken. Uit alle inzen-
ders kiezen we na 1 januari een winnaar, 
hij/zij krijgt daarover persoonlijk bericht.

Hartschrift 
Dichterbij je hart en papier 

Hartstocht 

Schrijvend op weg gaan

Door: Coby Kremer
Uitgeverij: Royal Jongbloed

Deze twee boeken begeleiden u bij het 
schrijven van een eigen dagboek. Met 
verschillende creatieve schrijftechnie-
ken, kunt u uw eigen verhaal vastleg-
gen. De technieken zijn eenvoudig en 
schrijverservaring is niet nodig. 

Zorg voor Rwanda
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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.

Regiokantoren en zorgpunten Agathos

Regiokantoren en zorgpunten Curadomi

Locaties Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn

Kantoren Cruciaal, In de Bres en Stagg

Hoofdkantoor Lelie zorggroep 

Locaties Wonen met zorg

Zorgpartners Lelie zorggroep

Werkgebieden

Legenda

Het is een zonnige vrijdagochtend in Antwerpen. Patrick Willems, 
directeur van Gendia,  heeft mij uitgenodigd na mijn Kamervra-
gen over zijn kliniek. Zijn test om kinderen met het syndroom van 
Down op te sporen - de NIPT - kost weliswaar 600 euro, maar een 
leven met het syndroom van Down kost de samenleving wel 1 tot 2 
miljoen, meent hij.  “De samenleving is uiteindelijk goedkoper uit 
als de NIP-test gratis wordt aangeboden.”

Ouderverenigingen trekken aan de bel. Een leven met het syn-
droom van Down is niet altijd makkelijk, maar altijd waardevol. 
Het routinematig uitvoeren van de NIPT - in de volksmond al 
Down-test genoemd - is stigmatiserend en sluit een hele groep 

kinderen uit. Ze worden straks niet meer geboren. Wat hier op het 
spel staat, is onze inclusieve samenleving. Met de NIPT kunnen 
ook andere (risico’s op) aandoeningen opgespoord worden. Nu is 
het Down, maar wat volgt? 

Een mensenleven is nooit in geld uit te drukken. Ik wil niet dat 
mensen worden gezien als ‘kostenpost’. Het is nu eenmaal inhe-
rent aan het leven dat mensen soms kwetsbaar zijn. Zijn we op 
zulke momenten als samenleving in staat om kwetsbare mensen 

een plek te geven, met respect en waardering, maar ook in 
financiële zin? Dan is het fijn als er goede zorg en hulp-

verlening is, zoals de medewerkers van Lelie zorggroep 
dat doen. In de Tweede Kamer maak ik me dagelijks 
sterk voor goede zorg aan kwetsbare mensen, of het nu 
gaat om praktische hulp, zware zorg of levensvragen. 
Mensen zijn het meer dan waard.

Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid

Column

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Colofon Lelie magazine
Wanneer is zorg waardevol? Op deze plaats schrijft een externe 
columnist over zijn/haar persoonlijke ervaringen met zorg. Deze keer: 
Carla Dik-Faber, zij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en is 
o.a. woordvoerder zorg en medische ethiek.

Een mensenleven is nooit  

in geld uit te drukken

Nummer 4, november 2015

BRAINSTORM 
Dit Lelie magazine kwam mede tot stand dankzij een brainstorm met 
een gevarieerde groep medewerkers. 
Staand: Rozemarijn Groenewegen, Johan de Graaf, Ineke van Don-
gen, Anneke Kool, Coby van Veen, Annemieke Sissing, Neelke Baas.
Zittend:  Wietze Jan Wezeman, Gerrit Renema, Anneleen Bosselaar, 
Hanna Smallenbroek.

HOOFD- EN EINDREDACTIE
Hanna Smallenbroek
leliemagazine@leliezorggroep.nl

FOTOGRAFIE
Theo van Pelt

MET MEDEWERKING VAN:
Anneleen Bosselaar, Carla Dik - 
Faber, Elje van Turennout, Femmy 
Hoogeveen, Hendrik Jan van den 
Berg, Ineke van Dongen, Janneke 
de Leede, Johan van der Ham, 
Jos Brakkee, Leontien Laterveer, 
Neelke Baas, Rita Renema, Roze-
marijn Groenewegen.

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.

Het Lelie magazine is het halfjaarlijkse magazine van Lelie zorg-
groep, bedoeld voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers, vrijwil-
ligers, zorgorganisaties, scholen, gemeenten, verzekeraars en voor 
iedereen die geïnteresseerd is in zorg en hulpverlening.
Het Lelie magazine verschijnt twee keer per jaar, in een oplage van 
20.000 exemplaren en wordt verstuurd of persoonlijk uitgereikt.

www.leliezorggroep.nl/leliemagazine



 

Wat hebben we voor u in huis?
Lelie zorggroep bundelt de krachten van Curadomi (thuiszorg), 
Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening), Cruciaal, In 
de Bres en Stagg (alledrie christelijke GGZ) en Lelie zorggroep 
wonen, zorg en welzijn ((verpleeg)huizen).
U kunt bij ieder onderdeel van Lelie zorggroep terecht voor 

de zorg of hulpverlening die u nodig heeft. Voor gemeenten, 
wijken, organisaties (bijvoorbeeld het onderwijs) en kerken 
(bijvoorbeeld een of meerdere diaconieën uit een plaatselijke 
gemeente of kerkelijke denominatie) stellen we arrangemen-
ten samen waardoor we zo goed mogelijk in kunnen spelen 

ADVIES EN SERVICES VAN LELIE ZORGGROEP
•  Mantelzorgondersteuning (mantelzorgbijeenkomsten,  

advies en trainingen)
•  Mantelzorgtelefoonlijn 0900 22 44 777
•  Kerkadvieslijn 0900 22 44 777
•  Regionale mini-symposia over diverse onderwerpen

IN ONTWIKKELING
•  Particuliere services, zoals klussendienst, boodschappen- en 

maaltijdservice
•  Woonzorglocaties in diverse plaatsen van Nederland (Er zijn 

initiatieven in o.a. Apeldoorn, Barneveld, Katwijk, Veenendaal)

ZORGPARTNERS LELIE ZORGGROEP
De volgende zorgpartners zijn aangesloten bij Lelie zorggroep: 

Ook zijn er tien zorgboerderijen aangesloten bij Agathos.

WERKEN BIJ LELIE ZORGGROEP
Wil je bij Lelie zorggroep werken? Kijk op onze site voor actuele 
vacatures. 

CONTACT
Lelie zorggroep
T 0900 – 22 44 777
Wormerhoek 14G
Postbus 151 
2900 AD Capelle aan den IJssel

I www.leliezorggroep.nl 
E info@leliezorggroep.nl

op de behoefte die er is. Ook werken we in diverse 
samenwerkingsverbanden met andere zorg- en hulp-
verleningsinstanties.

ZORG IN EN VANUIT ONZE HUIZEN

Regio Rotterdam Rijnmond: De Burcht, Atrium, Pniël, Waelestein, De 
Koningshof, Oranjehof, Siloam, Westerstein,  Slingedael (Korsakov), 
De Regenboog (Hospice), Tiendhove. In Barneveld: Vellerveste, in 
Lunteren: Dannenborgh, in Woudenberg: Huize Nieuwoord.

•  Wonen met verzorging of verpleging
•  Tijdelijk verblijf, Respijtzorg (ook wijkbedden)
•  Dagbehandeling en dagverzorging
•  Palliatieve zorg/Hospices
•  Geriatrische Revalidatie
•  Verzorgd wonen (huur appartement met een zorgcontract 

van Lelie zorggroep)
•  Allerlei welzijns- en buurtactiviteiten zoals Maaltijdservice, 

Alzheimercafé, Dementie ontmoetingscentrum etc.
•  Korsakov Topcare (wonen, behandeling en advies) 
•  Zorgwinkel met o.a. consultatiebureau voor ouderen (in 

Rotterdam)
•  Gespecialiseerde verpleging (beademingszorg,  

gecompliceerde herstelzorg, CVA zorg etc.)

Behandeling (ook thuis mogelijk)
•  Fysiotherapie
•  Logopedie
•  Psychologische hulp
•  Ergotherapie
•  Diëtetiek
•  Muziektherapie

Zorg thuis vanuit diverse huizen in Rotterdam (VPT).

HULPVERLENING

Vanuit verschillende locaties in heel Nederland bieden 
we Basis- en Gespecialiseerde GGZ aan kinderen*, jon-
geren* en volwassenen. Daarnaast kortdurende hulp 
waarvoor geen verwijzing nodig is.

• Verschillende vormen van psychotherapie 
 (waaronder CGT, schematherapie, 
 psychodynamische therapie)
• Medicamenteuze en/of psychiatrische behandeling
• Psychologische behandeling 
 (waaronder EMDR, EFT, Leven met Aandacht, ACT,  

seksuologische hulp)
• Steunend-structurerende begeleiding
• eHealth toepassingen

* Vanuit diverse locaties van Cruciaal GGZ en In de Bres.

ZORG, BEGELEIDING EN HULPVERLENING THUIS

In veel gebieden in Nederland.

Thuiszorg
•  Hulp bij huishouden (in Rotterdam onder de 

naam van Lelie zorggroep)
•  Verzorging en/of verpleging
•  24-uurszorg
•  Palliatieve zorg thuis
•  Alarmering (met veilig zorgslot)

Intensieve ambulante hulpverlening 
•  Intensieve ambulante hulpverlening aan kinde-

ren, jongeren, ouderen, gezinnen (voor hulp-
vragers en hun gezinnen die te maken hebben 
met verstandelijke of psychische beperkingen)

•  Opvoedondersteuning (video-hometraining, 
hoe?zo!opvoeden, estafettegezinnen)

•  Ondersteuning kind op school
•  Dagbesteding, woonbegeleiding, arbeidspar-

ticipatie
• eHealth
•  Cursussen en trainingen (Picto perfect, sociale 

vaardigheden, omgaan met beperkingen etc.)
• Geweldloos verzet op scholen
• Geweldloos verzet in gezinnen
• Gesprekstechnieken voor ambtsdragers

• Casemanagement dementie

Volg ons op Twitter (@leliezorggroep)
of Facebook (Lelie zorggroep).

Siriz 
Woonzorgcentrum Edelweiss 
Zorghuys Dannenborgh
Huis de Merwede
Altenastaete Thuiszorg 
Bethesda Thuiszorg 
Splendid Care 
De Betuwehof 
Victory Centre
De Poedelick
Ds. G.H. Kerstencentrum
Thuis in Zorg 
Woonzorgcentrum Huize Marijke
Stichting Fivelzorg 
Stichting DISTINTO
Zorghuys Vellerveste
Woonzorgcentrum Huize Spoorzicht
Stichting Allcura
Stichting Graça Thuiszorg
Ter Wal Woonzorg
De Oude Pastorie
Zorgcentrum Oranjehof
                           

Amersfoort
Doorn
Lunteren
Sliedrecht
Nieuwendijk
Zaandam
Almere
Opheusden
Rotterdam
Beekbergen
Veenendaal
Rotterdam
Doorn
Appingedam
Barendrecht
Barneveld
Rhenen
Benthuizen
Rotterdam
Lepelstraat
Huizen
Elspeet



✂

Wat is úw verhaal?
Ieder mens heeft een verhaal. Door het ver-

tellen van ons levensverhaal, voelen we ons 

gekend. Verhalen geven ons leven waarde en 

betekenis. Dit Lelie magazine gaat erover.

De beelden op deze achterkant van het Lelie 

magazine kunt u gebruiken om met elkaar 

in gesprek te gaan over uw (levens)verhaal.

Kies een beeld uit en bespreek met elkaar: 

Neem samen de tijd om hierover te praten en 

leer zo (een stukje van) het levensverhaal ken-

nen van uw gesprekspartner.

- Wat roept dit beeld bij u op? 

-  Aan welke gebeurtenis moet u denken? 

-  Wat voelt u hierbij?

✂

✂

www.leliezorggroep.nl


