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Werkgebied
Een van die meitinkers is Afke
Krikke. Haar werkgebied zijn
de dorpen Akkrum en Nes. 
Ze heeft de afgelopen jaren
een uitgebreid netwerk 
opgebouwd en zit wat dat 
betreft als een spin in het 
web van maatschappelijke 
organisaties. Kerken, 
verenigingen en huisartsen
spelen regelmatig mensen
met een hulpvraag naar haar
door. Veel daarvan gaan over
de uitvoering van de wet
Maatschappelijke Onder-
steuning. “Iemand is gevallen 

en heeft z’n been gebroken. 
Er is geen familie in de buurt 
die kan helpen. Hoe moet het 
nu verder?”

Hulp
Het liefst wil iemand in zo’n
geval een tijdelijke hulp in huis.
Dat gaat straks niet meer 
automatisch via de Wmo.
Krikke: “Ik probeer mensen zo
veel mogelijk hun eigen 
verantwoordelijkheid te laten
nemen. Ze moeten zich ervan
bewust worden dat het niet
meer vanzelfsprekend is een 
uit de Wmo betaalde hulp te 

krijgen. We moeten eerst 
proberen een andere oplossing
te vinden.” Als voorbeeld noemt
ze een vrouw wier man 
dementeert.” “Om er eens uit te
zijn, wil ze graag een middag in
de week gaan fietsen met een
buurvrouw. Maar ze kan haar
man niet alleen laten. En dus is
de vraag of ik een oppas kan 
regelen. Als ze geen beroep kan
doen op haar kinderen, regel ik
een vrijwilliger.” Het is een feit
dat vrijwilligers straks vaker 
worden ingezet. Krikke: “Ik zoek
mensen die allerlei klusjes willen
doen: oppas, taxichauffeur,

boodschappen doen, dat soort
zaken.”

Rondvraag
In veel gevallen is het volgens
Krikke zaak om eens rondvraag
te doen in familie-, kennissen- 
of vriendenkring. Vaak is er wel

iemand die wil helpen. “Ik zie
het ook als een van mijn taken
om mensen meer bewust te
laten worden van hun sociale
contacten”, verduidelijkt de 
meitinker. “Oudere mensen 
durven vaak niet goed aan te
kloppen bij de buurvrouw om
hulp. Terwijl die buurvrouw juist
graag wil helpen. Maar ze moet
dan wel gevraagd worden.”

Er is ook een meitinker in 
uw buurt. 
Kijk op www.heerenveen.nl 
of bel de gemeente 
(14 0513, zonder netnummer).

Vanaf 2015 worden zorg en ondersteuning anders geregeld. Dat heeft het rijk besloten. Bijna alle

zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen of chronisch zieken en werk en inkomen komen 

dan onder de hoede van de gemeente. Naast het overhevelen van deze taken worden ook de 

budgetten bij de gemeenten ondergebracht, maar wel met een forse bezuiniging. En dus moet 

de gemeente het goed organiseren door iemand passende ondersteuning te bieden bij een 

hulpvraag. Dat is in Heerenveen het werk van ‘meitinkers’ in de wijken en dorpen.

Thuis ondersteuning nodig? 
Een meitinker kan u helpen

“Het is een feit 

dat vrijwilligers

straks vaker 

worden ingezet”
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Sinds begin juni kunnen 
patiënten van Ziekenhuis 
Tjongerschans (Heerenveen)
online afspraken maken voor
eerste polikliniek-bezoeken. 
Als de huisarts naar het zieken-
huis heeft doorverwezen, kan de
patiënt al in de spreekkamer de
afspraak laten plannen. Dat 
gebeurt via het zogenaamde
Zorgportaal. Maar ook later, 
rustig thuis, kan de patiënt via
www.tjongerschans.nl of 
MijnTjongerschans.nl veilig 
inloggen met DigiD en kijken
welk moment hem het beste 
uitkomt. 

Cliëntenraad betrokken
MijnTjongerschans, het nieuwe
patiëntenportaal van het zieken-
huis, biedt meer dan digitaal 
afspraken maken: De patiënt
kan een overzicht van alle 
geplande afspraken zien, zijn
persoonlijke gegevens raad-
plegen en voor een deel 
aanpassen en informatiefolders
raadplegen.

Het systeem is getest in samen-
werking met huisartsen en de
Cliëntenraad. Als gebruikers
vastlopen, kunnen ze bellen met
de betreffende polikliniek. De
mogelijkheid om telefonisch 

afspraken te maken, blijft.
Dit zijn de eerste stappen, 
waarbij de Tjongerschans zijn
patiënten nu al meer biedt dan
vergelijkbare systemen van 
andere ziekenhuizen in de 
provincie.

Uitbreiding
Op termijn breidt het ziekenhuis
het portaal uit. Dan worden 
bijvoorbeeld meerdere 
zorgproducten (combinatie-
afspraken, herhaalconsulten) 
digitaal planbaar. Ook filmpjes
en digitale poli’s worden op
deze manier beschikbaar 
gesteld.

Unie Van Vrijwilligers 25 jaar 
actief in Ziekenhuis Tjongerschans
Begeleiding van patiënten en bezoekers sinds 1988

MijnTjongerschans beschikbaar voor patiënten
Digitaal afspraken maken via de website

De Unie van Vrijwilligers (UVV) is een landelijke vrijwilligers-
organisatie. UVV Heerenveen is in de Tjongerschans aanwezig 
sinds 1988. Negentig vrijwilligers verzorgen de bloemen op 
de verpleegafdelingen, brengen post rond voor patiënten, 
begeleiden mensen naar hun poliklinische afspraak, enz.

Zelf uw eerste afspraak 
in de Tjongerschans plannen.

Uw 
agenda bij 
de hand!

Vandaag delen de vrijwilligers
aan bezoekers en patiënten
koffie, thee en bonbons uit. 
Er is een receptie voor 
mensen die nu en voorheen
bij de UVV in de Tjonger-
schans betrokken waren. 
En alle opgenomen patiënten
krijgen een kadootje. 

Start
Er werden bij de start veertig

vrijwilligers gevraagd. Deze
waren alleen in de polikliniek
actief. In de Tjongerschans
was een werkgroep opgezet,
die de vrijwilligersfunctie op
wilde gaan zetten.
Er werd verwacht dat de 
vrijwilligers minimaal 1 dag-
deel per week beschikbaar
waren. Nu is dat wisselend: 
er wordt gewerkt volgens een
rooster, maar de meeste

dames (en een paar heren)
hebben een vast dagdeel
waarop ze in het ziekenhuis
zijn. 

Tegenwoordig is een deel van
de vrijwilligers actief bij de 
entree in de poli-hal, en een
ander deel op de verpleeg-
afdelingen. Er is een wachtlijst
van mensen die dit werk willen
doen in de Tjongerschans.

Patiënten stellen de hulp van
de UVV op prijs: niet iedereen
heeft bij ziekenhuisbezoek 
begeleiding van familie of 
bekenden.

UVV
De Unie Van Vrijwilligers is
een landelijke vrijwilligers-
organisatie die sinds 1945 
bestaat.
Verdeeld over zeventig 

plaatselijke afdelingen 
geven ruim 12.500 vrij-
willigers praktische zorg 
en ondersteuning bij 
instellingen en individuele
hulpvragers. De uitvoering 
van deze zorg en onder-
steuning vindt voornamelijk
plaats in de zorg- en 
welzijnssector.

Y
Vrijwillig(st)ers

bedankt!
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Coba werd 38 jaar geleden al
vrijwilliger bij Anna Schotanus.
Met een groepje van ongeveer
acht bewoners en drie 
vrijwilligers helpt ze nu elke
week met handwerken. De 
bewoners borduren dan 
bijvoorbeeld schortjes, 
kussens of tassen, en Coba
naait deze in elkaar op de
naaimachine. “Thuis zit ik ook
vaak achter de naaimachine
en maak ik mijn eigen kleding.
Ik ben in Anna Schotanus op
mijn plek om anderen te 
helpen om mooie spullen te
maken”.

Haar man Jaap zit vanaf 1994 

in de VUT. “Toen ik in de VUT 
ging, werd ik door mijn vrouw 
naar Anna Schotanus gestuurd”,
grapt Jaap. “Uiteindelijk ben ik
18 jaar lang chauffeur op de 

rolstoelbus geweest. En ik ben
begonnen met werken in het
restaurant van Anna Schotanus
vanaf het moment dat deze 
geopend was. Dat zal nu zo’n

17 jaar geleden zijn. In het 
restaurant komt iedereen en
breng ik koffie rond. Zowel de
bewoners als het personeel
geven mij dan het gevoel dat zij
mij dankbaar zijn. Dat vind ik
echt de meerwaarde van dit
werk”.

Vrijwilligers zijn belangrijk
in de zorg
Dat de bewoners en het 
personeel van Meriant Coba 
en Jaap het gevoel geven dat zij
hen dankbaar zijn is meer dan
terecht. Het wordt vaak gezegd:
vrijwilligers zijn belangrijk in de
zorg, want zij maken de zorg
mooier, beter en gezelliger. En

dat is ook zo, ook bij Meriant.
In een tijd van bezuinigingen en
een maatschappij waarin de
overheid steeds meer van de
burger verwacht, zijn vrijwilligers
hard nodig om het leven van 
anderen minder saai of 
eenzaam te maken. Vrijwilligers
brengen extra gezelligheid, 
aandacht en een activiteit om
naar uit te kijken. 

Vrijwilligerswerk doen 
geeft een goed gevoel
Behalve dat vrijwilligers veel aan
anderen geven, laten zij ook
horen dat het werk hen een
goed gevoel geeft. Het zorgt 
ervoor dat zij mensen ontmoeten

en bijzondere dingen beleven. 
Ook voor Coba en Jaap levert
hun vrijwilligerswerk veel op.
Jaap: “Naast handwerken en
helpen in het restaurant, 
brengen wij vaak samen 
bewoners van hun kamer naar
de Kerkzaal. Dit houdt ons 
actief en zo blijven we allebei 
in de running”. Coba en Jaap
willen allebei nog zo lang 
mogelijk door blijven gaan 
met hun vrijwilligerswerk. 
Coba: “We krijgen er allebei 
voldoening uit en als we thuis
komen hebben we elkaar 
mooie verhalen te vertellen 
over wat er die dag gebeurd 
is”. Jaap voegt toe: “Ook heb 
je het gevoel dat je iets gedaan
hebt. Je bent er geweest voor
de mensen en je hebt het 
personeel geholpen. Er zijn 
simpelweg bepaalde dingen 
die niet draaien zonder 
vrijwilligers en het is prachtig 
om je zo nuttig te maken!”

Ook vrijwilliger bij Meriant worden?

Vrijwilligerswerk bij Meriant is dankbaar werk. Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden? Wat dacht u bijvoorbeeld van ‘maatje’ worden met één van

onze cliënten? U kunt dan af en toe samen iets ondernemen, zoals een stukje wandelen, fietsen of een kopje koffie drinken. 

Wilt u vrijwilliger worden? Of meer informatie? Neem dan gerust contact op met Debora Meester, vrijwilligerscoördinator bij Meriant. 

Dit kan via telefoonnummer 06 55 52 19 52 of e-mail d.meester@meriant.nl. 

Coba en Jaap Woudstra zijn actief vrijwilliger bij verpleegcentrum Anna Schotanus van Meriant
in Heerenveen. Het echtpaar vindt het heerlijk om klaar te staan voor een ander. Ze zijn allebei
al hun hele leven echte ‘mensenmensen’. Zo heeft Jaap voor een sociale werkplaats gewerkt
en Coba in de Thuiszorg. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in de zorg, ook binnen Meriant. 

“Vrijwilligers

maken de zorg

mooier, beter en

gezelliger”

“We krijgen er

allebei voldoening

uit en als we 

thuis komen 

hebben we elkaar

mooie verhalen 

te vertellen”

Coba en Jaap Woudstra:
actieve vrijwilligers 
bij Meriant 

Coba en Jaap Woudstra zijn vrijwilliger bij
Meriant. Meriant biedt ondersteuning, 
advies en behandeling aan senioren. 
Wilt u weten voor welke zorg u bij Meriant 
terecht kunt? Bel 088 60 30 333.
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Dings, die eveneens praktijken
bezit in Den Haag, Scheve-
ningen en Utrecht en in 
Fryslân nauw samenwerkt met
collega Andries van der Kooi,
vertelt dat de senior anno
2014 best wel veeleisend is.
“En daar ben ik blij mee. 
Iedereen wil er mooi uitzien of
je nu dertig of zestig bent. Dat
vraagt kennis en ervaring. Er
wordt veel advies gevraagd.
Dat is ook één van de 

redenen waarom we altijd een
traject van vijf behandelingen
aanbieden. Geen mond en gebit
is gelijk, het is altijd maatwerk.
Wat wil de patiënt, wat is er 
esthetisch mogelijk, wat is de
beste optie. De patiënt vraagt en
verdient aandacht. Dat is ook
één van de specifieke verschil-
len tussen een tandtechnicus en
een tand protheticus zoals ik.
Een technicus mag alleen een 
reparatie uitvoeren en niet in

een mond komen. Wij bezien
het hele plaatje. Er gaat geen
prothese de deur uit zonder 
dat het door mijn handen 
geweest is.”

Controle
De patiënten van Virgil Dings
zijn afkomstig in een straal van
zo’n dertig kilometer rond 
Lemmer. “Ook vanuit Sneek en
Heerenveen komen mensen
naar ons toe, al ligt het accent

uiteraard op de directe 
omgeving. Op een gegeven 
moment krijg je een bepaalde
bekendheid. Naast het uitvoerig
adviseren onderscheiden we
ons ook op het ontzorgen van
de patiënt. We declareren 
bijvoorbeeld direct aan de zorg-
verzekeraar en kunnen een
compleet financieel plaatje 
voorleggen. De meeste mensen
weten niet dat, even afhankelijk
van hun verzekeraar, meestal

driekwart van de kosten 
gedekt worden. Dat percentage
is nog hoger wanneer de eigen 
bijdrage al betaald is, hetgeen
bij senioren al snel het geval 
is. Om hoge kosten te 
voorkomen raden wij mensen
aan om met enige regelmaat
hun prothese te laten 
controleren. Je kaken slinken
door een prothese en dat kan 
allerlei nare gevolgen hebben
qua comfort.

Ook een prothese 
verdient 
een controle 
Voor tandprotheticus Virgil Dings van de 
gelijknamige tandprothetische praktijk aan 
de Nieuwedijk 41 in Lemmer staat het als een
paal boven water; mensen zouden vaker hun
kunstgebit moeten laten checken. “Als je
acht jaar op dezelfde schoenen loopt is de
zool ook versleten”, aldus de tandprotheticus
die na de afronding van zijn studie zo’n vijf
jaar geleden neerstreek in de oude vissers-
plaats. 

“De patiënt 
vraagt en verdient
aandacht”

Ale Schippers: “Met deze mix
van werkzaamheden kunnen we
zowel bedrijven als particulieren
op maat bedienen. We voeren
bijvoorbeeld periodiek schoon-
maak- en onderhoudswerk uit in
het Landal Villapark in Terhorne
en daarnaast nog diverse 
andere ondernemingen in de
gemeente De Friese Meren.” 
De particuliere markt, en dan
met name de senioren vormen
voor het Jouster bedrijf een
heuse groeimarkt. Ale Schippers:
“Allereerst begint het besef in te
dalen dat er op het gebied van
de WMO per 1 januari veel 
gaat veranderen, vooral op het
gebied van de huishoudelijke
ondersteuning. Mensen zullen
steeds meer hun eigen zorg en
ondersteuning zelf moeten 
inkopen, al dan niet in samen-
werking met mantelzorgers. 
Wij kunnen daarbij van dienst
zijn. Zowel op het gebied van de
huishoudelijke ondersteuning,
maar ook voor onderhouds-
klussen zoals tuin- of schilder-
werkonderhoud. Het is voor ons
beslist niet alleen maar een
kwestie van “uren schrijven”. 
Integendeel, als een senior 
bijvoorbeeld zelf nog wil en kan
schilderen maar het niet meer
aandurft om op een ladder te
klimmen kun je ook afspreken

het in samenwerking te doen.
Vergeet niet dat veel mensen
een bepaalde trots hebben of
zich juist bezwaard voelen om
assistentie te vragen. Dat moet
je goed aanvoelen. Bij ons is
alles bespreekbaar. Daarbij 
hanteer ik nette, betaalbare 
prijzen en weiger ik voorrij-
kosten te berekenen. Wij 
denken dat het een groot 
voordeel is voor senioren dat ze
voor al hun klussen in en om
hun huis én de huishoudelijke
ondersteuning één aanspreek-
punt hebben waar ze alles mee
kunnen regelen. Dat kan simpel
schilderwerk zijn of het 
ophangen van een schilderij,
maar vanuit mijn bouwkundige
achtergrond kunnen we ook
complete woningaanpassingen
uitvoeren. Voor familieleden is
het ook goed te weten dat bij
een overlijden van een van de
partners wij ook verhuizingen
kunnen uitvoeren en indien 
een alleenstaande overlijdt
desgewenst woningen 
uitruimen. Al onze activiteiten
worden tegenwoordig samen-
gevat onder de noemer “totale
ontzorging”. 

“Wij zijn er 
klaar voor!”

Onderhoudservice Joure
kan senior ontzorgen

Drie jaar geleden startte Ale Schippers en zijn echtgenote Tineke Rottiné met 

Onderhoudservice Joure aan de Oksewei. Een ruime ervaring in de schoonmaak-

branche (zij) en bouw (hij) konden op een perfecte wijze worden gecombineerd 

bij het allround servicebedrijf. 
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Bij de Zuidwest Friese zorg-
organisatie Plantein, waarvan
Bloemkamp een van de 
locaties is, werken zo’n 
negenhonderd vrijwilligers. De
organisatie zou niet zonder ze
kunnen, vertelt Ina Heim, 
vrijwilligerscoördinator bij
Bloemkamp: “Wat vrijwilligers
doen is aanvullend, maar het
is een hele belangrijke 
aanvulling.” Met name doen
ze datgene waar de beroeps-
krachten niet altijd aan 
toekomen, legt ze uit. Een
praatje met de cliënten
maken. Ze op zondagmorgen
naar de kapel brengen. Een
keer op stap met de duofiets
of de rolstoelfiets. Helpen bij
de dagelijkse maaltijd of 
meedraaien in een van de
vele clubs en verenigingen
van het centrum. Heim: 
“Cliënten hebben behoefte 
om geholpen te worden bij de
daginvulling. Onze vrijwilligers
zorgen mede daarvoor.” 
Andere vrijwilligers bieden –
meer op de achtergrond –
praktische ondersteuning. 
Zo er is iemand die kleine
technische karweitjes doet,
bijvoorbeeld het ophangen
van schilderijen en foto’s. 
Anderen helpen om de 
bloementuin op orde te 
houden. 

Klik
Siepy van der Ley is een 
zogenoemde ‘persoonlijke 
vrijwilliger’. Dat houdt in dat 
ze gekoppeld is aan een 
bewoner van het centrum. Met
‘haar’ cliënt gaat ze wandelen
en boodschappen doen. “De
lach die je krijgt als je bij je
cliënt op de kamer komt – dat
is dankbaarheid. Dan denk ik:
dit is toch wel geweldig werk. 

Daar kan geen honderd-
duizend euro tegenop”, vertelt
ze enthousiast. Niet iedereen
overigens is geschikt voor dit
persoonlijke werk, benadrukt
vrijwilligerscoördinator Heim: 
“Er moet echt een klik zijn 
tussen jou en de cliënt. Het
vraagt daarnaast flexibiliteit en
inlevingsvermogen van je. En de
confrontatie met de ziekte van
de cliënt kan confronterend zijn.”

Christine van Vliet (48) weet hier
alles van. Ze is weliswaar geen
persoonlijke vrijwilliger, maar ze
werkt wel een dagdeel per week
op Jasmijn, een van de 
psychogeriatrische afdelingen
van het centrum. Dat is een 
bovengemiddeld zware 
vrijwilligersklus – maar met haar
eigen achtergrond in de zorg 
is dat voor Van Vliet geen 
probleem. “Op Jasmijn zitten
cliënten met dementie. Ik 
ondersteun daar iedere zondag
rond de avondmaaltijd. Dat is 
altijd een lastig moment van 
de dag: er is een personeels-
wisseling, cliënten worden wat 
onrustig.” In zo’n situatie kun je
als vrijwilliger echt het verschil
maken, is haar ervaring: “Door
mijn aanwezigheid breng ik een
beetje rust.” En dat is nodig,
want dementie uit zich niet 
zelden in onzekerheid en angst.
Van Vliet: “Een veelgestelde
vraag is: wanneer mag ik 
naar huis? Dan leg ik uit dat 
ze hier wonen. Dus mijn 
spullen staan ook hier?, 
vragen ze dan. Ja, zeg ik 
dan: uw spullen staan ook 
hier. En dan gaan ze kijken 
op hun kamer en zijn ze 
weer even gerustgesteld.” 
Het is soms best heftig werk,
vertelt ze: “Je ziet mensen 
aftakelen – soms maakt 

een week al verschil. Maar 
hoe zwaar het ook is, ik kom 
altijd terug met energie voor 
mezelf. Ik voel me goed als ik
voor een ander kan zorgen.”
Ook Siepy van der Ley 
benadrukt de energie die dit 
vrijwilligerswerk oplevert: 
“Ik werk door de week als gast-
ouder. Het rolstoeldansen 
op vrijdagmiddag zie ik als 
ontspanning na mijn werkweek.
We hebben geweldig veel 
plezier met elkaar.”

Er bij horen
Sommige vrijwilligers blijven hun
werk dan ook jarenlang doen.
“We hebben een mevrouw die
hier al veertig jaar meedraait”,
vertelt Ina Heim met enige trots.
Verscheidene anderen zijn al
meer dan 25 jaar actief. Dat
wordt keurig bijgehouden: 
jubilea worden gevierd 
vanaf 12,5 jaar. Maar ook op 
andere manieren laat de zorg-
organisatie haar waardering
voor de inzet van de vrijwilligers
merken. Er is de jaarlijkse 
barbecue. Er is een kaartje met 

je verjaardag. Maar bovenal is
er de boodschap dat je er als 
vrijwilliger helemaal bij hoort. “Ze
hebben echt een plek in onze
organisatie. We laten blijken dat
we het fijn vinden dat ze er zijn.
Dat we niet zonder ze kunnen”,
aldus Heim. En daar hoort 
natuurlijk ook een zorgvuldige
begeleiding bij. Alle vrijwilligers
krijgen een intakegesprek en
een proeftijd van drie maanden.
Regelmatig wordt er geëva-
lueerd. Iedere nieuwe vrijwilliger
kan deelnemen aan de basis-
cursus van drie dagdelen, die
ieder voor- en najaar gegeven
wordt. Voor gevorderde 
vrijwilligers zijn er regelmatig
themabijeenkomsten. “Je wordt
echt niet in het diepe gegooid”,
benadrukt Heim: “En we kijken
altijd welke talenten je hebt en
hoe we die het beste kunnen 
inzetten voor het welzijn van de
cliënten.”

Christine van Vliet ging als 
vrijwilliger bij Plantein aan de 
zorg kwijtraakte. Inmiddels heeft 
ze weer betaald werk, maar 

dat slag toen ze haar baan in 
de betekent niet dat ze met 
haar vrijwilligerswerk stopt: 
“Ik blijf het combineren, want 
er ligt een stukje van mijzelf 
op die afdeling. Ik kan het niet 
missen: dit zijn mijn arbeids-
vitaminen.” Wat is haar 
motivatie? “Stel jezelf in de 
situatie van die ander voor. 
Stel je voor dat je je vertrouwde
leven kwijt bent. Dan is het 
heel erg fijn als iemand je een
kopje koffie brengt en even 
met je praat. Of dat iemand 
een wandelingetje met je 
maakt. Zodat je even de zon
kunt 
voelen, de bloemen kunt 
ruiken... Er is echt niet veel 
voor nodig om een ander te 
helpen. Met simpele dingen 
kun je iemand eventjes 
gelukkig maken.” En ze voegt 
er aan toe: “Als ik later 
dementerend zou zijn, hoop 
ik dat iemand dit ook voor mij
doet.”

Ze bakt poffertjes bij festiviteiten. Ze assisteert op

de kledingmarkt. Ze neemt deel aan het wekelijkse

rolstoeldansen. En ze doet boodschappen met een

cliënt. “Ook na een drukke werkweek weet ik: ja, dit

is het”, zegt Siepy van der Ley (57), vrijwilliger bij

Woonzorg- en Behandelcentrum Bloemkamp in

Bolsward. Het is belangrijk en dankbaar werk, vindt

ze: “Je merkt wat je een mens kunt geven.”

Vrijwilligerswerk 
bij Plantein:

“Er is niet veel voor nodig om 
iemand eventjes gelukkig te maken”

Ook belangstelling voor 
vrijwilligerswerk bij een
van de vestigingen van 
Plantein? 
Kijk op www.plantein.nl 
onder ‘Werken’. 

Vitaal journaal
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September

Meriant
Herema State, Gero Footwear met schoenen en 
fournituren, De Schouw, 9.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
Seniorcafé: Ane Zijlstra over het Easterskar
10.00 - 12.00 uur.

Meriant
Herema State, Lezing mw. Van Willgenburg over 
contacten met Roemenie, 14.30 uur

Meriant
Marijke Hiem, Rommelmarkt 9.00 - 12.00 uur
Meriant
Coornhert State, Ritsma Mode verkoop, 
in de hal, 13.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
Start culturele seizoen, 10.00 - 14.00 uur
Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 - 20.00 uur
Meriant
Coornhert State, Filmmiddag “Guido’s Orchestra”
deel 1, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Meriant
Marijke Hiem, Muziekprogramma, restaurant de 
Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p.

KoffieMiks
Mix van koffie, ontmoeting en informatie
Brugstraat 1, Joure, 10.00 uur

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) door 
ds. Klunder, De Schouw, 14.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
NLP en familieopstellingen, 19.30 - 21.00 uur
Meriant
Herema State, Zitting Beter Horen, De Aak
14.00 - 15.00 uur

Meriant
Herema State, Café Doodgewoon inzake 
palliatieve zorg in verzorgingshuizen, 
19.30 - 21.00 uur

Meriant 
Coornhert State, Filmmiddag “Guido’s Orchestra”
deel 2, 14.30 uur

Meriant
Marijke Hiem, Bingo, restaurant de Kompanjon
14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p.

Meriant 
Coornhert State, Muziekmiddag met Minne 
de Jong, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Bibliotheek Heerenveen
Klaas Ybema over het weer, 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 - 20.00 uur
Meriant 
Coornhert State, Wijkbuffet in restaurant
17.30 uur, € 15,- p.p.

Meriant
Herema State, Sara mode: modeshow en 
verkoop bovenkleding, De Schouw,
Vanaf 10.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Provocatief coachen
19.00 uur - 21.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
Minicursus fotografie (1), 19.30 - 21.00 uur
Meriant
Marijke Hiem, Optreden gemengd koor 
Feansjongers, restaurant de Kompanjon
14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p. 

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) door 
ds. Nicolay, 14.30 uur

Miks
KleurrijkMiks, Gezellige en informatieve 
koffiemorgen voor vrouwen, Brugstraat 1, Joure
10.00 uur

Meriant
Marijke Hiem, Landelijke burendag: activiteiten 
met een Frans tintje, 9.00 - 19.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
Lutz Jacobi: Het werk van een 2e kamerlid 
19.30 - 21.30 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Een zilveren sieraad 
maken, 19.30 - 21.30 uur

Oktober

1 Meriant
Coornhert State, Fotoreis “Elfstedentocht op de 
fiets”, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Bibliotheek Heerenveen
Seniorcafé, 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Heerenveen
Minicursus fotografie (2), 19.30 - 21.00 uur
Meriant
Coornhert State, Van der Meer Mode Verkoop, 
in de hal, 10.00 uur 

Meriant
Marijke Hiem, Schoenverkoop Loopzorg, 
restaurant de Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur

Meriant
Herema State, Bingo, De Schouw, 14.30 uur, 
€ 2,50 p.p. 

Meriant
Herema State, Zanggroep Tiramisu zingt 
acapella Close harmony, De Schouw
14.30 uur, € 3,50 p.p.

Bibliotheek Heerenveen
Fryske Jûn mei Marga Claus, 19.30 - 21.30 uur
Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Een zilveren sieraad 
maken, 19.30 - 21.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 - 20.00 uur
Meriant
Coornhert State, Optreden Koor “Old Spirits”
14.30 uur, € 2,-- p.p

Miks
Iepen Doar: Interessante lezingen rond cultuur, 
historie en natuur, Vier seizoenen in Zuidwest 
Fryslân - De heer Jan Tijsma, Brugstraat 1, 
Joure, 14.00 uur, Kosten: € 5,-- (incl. een 
consumptie) 

Timpaan Welzijn
Mantelzorg Café Stipepunt Lemmer, Ontmoeting, 
informatie en onderlinge uitwisseling, 10 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Provocatief coachen
19.00 uur - 21.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
Minicursus fotografie (3), 19.30 - 21.00 uur
Meriant
Coornhert State, Schoen- en truienverkoop, 
in de hal, 14.00 uur

Meriant
Marijke Hiem, Muziekprogramma, restaurant 
de Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p.

Meriant
Herema State, Annechien, verkoop truien 
en vesten en schoenen, Ina’s nachtmode, 
Vanaf 10.00 uur in de hal

KoffieMiks
Mix van koffie, ontmoeting en informatie
Brugstraat 1, Joure, 10.00 uur

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) door 
dhr. Akkerman en pastor Van Brug, De Schouw
14.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
Leven en werken in ’t veen 
19.30 - 21.30 uur

Meriant
Coornhert State, Optreden Teake van der Meer 
en Griet Wiersma, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Miks
CineMiks, Brugstraat 1, Joure, filmavond - 
gezellig, dichtbij en goedkoop, zaal open: 
19.30 uur, start film: 19.45 uur, (€ 5,= inclusief 
consumptie)

Meriant
Marijke Hiem, Optreden Compagnonsfroulju 
Oosterwolde, restaurant de Kompanjon
14.30 - 16.30 uur, € 3,50 p.p. 

Bibliotheek Heerenveen
Klaas-Jan Mook over Evolutie, 19.30 - 21.30 uur
Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Een zilveren sieraad 
maken, 19.30 - 21.30 uur

Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 - 20.00 uur
Meriant
Coornhert State, Pianoconcert Galine 
Ryahoksaya, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Miks
Iepen Doar: Interessante lezingen rond cultuur, 
historie en natuur, Vier eeuwen Fries aardewerk 
- De heer Haijo Haitsma

Brugstraat 1, Joure
14.00 uur, Kosten: € 5,- (incl. een consumptie) 
Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Algemene Kunst-
geschiedenis Blok1, Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Provocatief coachen
19.00 uur - 21.00 uur

Meriant
Marijke Hiem, Franse chansons door Edouardo 
tijdens onze Franse themaweek, restaurant de 
Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p. 

Meriant
Herema State, Bingo, De Schouw 
14.30 uur, € 2,50 euro p.p. 

KoffieMiks
Mix van koffie, ontmoeting en informatie
Brugstraat 1, Joure, 10.00 uur

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) door 
dhr. Akkerman en pastor Van Brug, De Schouw
14.30 uur

Miks
KleurrijkMiks, Gezellige en informatieve koffie
morgen voor vrouwen, Brugstraat 1, Joure
10.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Algemene Kunst-
geschiedenis Blok1, Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Stamboomonderzoek 
voor beginners, 10.00 uur - 12.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Een zilveren sieraad 
maken, 19.30 - 21.30 uur

Meriant
Coornhert State, Wijkbuffet in restaurant 
Coornhert State, 17.30 uur, € 15,-- p.p.)

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Provocatief coachen
19.00 uur - 21.00 uur

Meriant
Marijke Hiem, Bingo, restaurant de Kompanjon
14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p.

Meriant
Herema State, Bioscoop: Kruimeltje, De Schouw
19.00 uur, € 2,50 euro p.p.

November

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen
Algemene Kunstgeschiedenis Blok1
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
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Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Stamboomonderzoek 
voor beginners, 10.00 uur - 12.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 -20.00 uur
Meriant
Coornhert State, Optreden Koor “Waldsang”
14.30 uur, € 2,-- p.p

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Wijnwijs
19.30 - 21.30 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Verbindend 
communiceren, 19.30 - 22.00 uur

Meriant
Marijke Hiem, Rommelmarkt, 9.00 - 12.00 uur 
Meriant
Marijke Hiem, Dûnsploech fan de Fryske 
Krite, afd. Hearenfean ‘Reis door Europa’, 
restaurant de Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur, 
€ 3,50 p.p. 

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) 
door Ds. Bloemendaal en Ds. Deuzeman, 
De Schouw, 14.30 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Algemene Kunst-
geschiedenis Blok1, Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Stamboomonderzoek 
voor beginners, 10.00 uur - 12.00 uur

Meriant
Coornhert State, Optreden “De Compagnons 
Vrouwlu”, 14.30 uur, € 2,-- p.p

Miks
Iepen Doar: Interessante lezingen rond cultuur, 
historie en natuur, Historie van de Inca's en 
hun Incatrail - De heer Peter Schoorstra, 
Brugstraat 1, Joure, 14.00 uur, Kosten: 
€ 5,-- (incl. een consumptie) 

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Verbindend 
communiceren, 19.30 - 22.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Wijnwijs, 
19.30 - 21.30 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Schrijven zonder fouten
19.30 - 21.30 uur

Meriant
Marijke Hiem, Modeverkoop Marion Mode, 
restaurant de Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur 

KoffieMiks
Mix van koffie, ontmoeting en informatie
Brugstraat 1, Joure, 10.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Algemene Kunst-
geschiedenis Blok1, Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
Tabletcafé, 19.00 - 20.00 uur
Meriant
Herema State, Rondleiding en grote Bazaar met 
o.a. verkoop schilderijen, zelfgemaakte spullen, 
kaas, jam, 13.30 - 16.00 uur 

Miks
CineMiks, filmavond - gezellig, dichtbij en 
goedkoop, zaal open: 19.30 uur, start film: 
19.45 uur, Brugstraat 1, Joure, (€ 5,= inclusief 
consumptie)

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Werken met digitale 
foto’s, 10.00 - 12.00 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Wijnwijs, 19.30 - 21.30 uur
Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Schrijven zonder fouten
19.30 - 21.30 uur

Meriant
Marijke Hiem, Muziekprogramma, restaurant de 
Kompanjon, 14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p. 

Bibliotheek Heerenveen
De-iedereen-kan-lezen-beurs 
10.00 - 16.00 uur

Meriant
Herema State, Weeksluiting (kerkdienst) door 
Ds. Bloemendaal en Deuzeman, De Schouw
14.30 uur

Meriant
Herema State, Optreden van Gemengd koor 
Frederiksoord, De Schouw, 14.30 uur, € 3,50 p.p.

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Algemene Kunst-
geschiedenis Blok1, Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Meriant
Coornhert State, Wijkbuffet in restaurant 
Coornhert State, 14.30 uur, € 15,- p.p.

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Wijnwijs, 
19.30 - 21.30 uur

Volksuniversiteit Fryslân
Bibliotheek Heerenveen, Schrijven zonder fouten
19.30 - 21.30 uur

Meriant
Marijke Hiem, Bingo, restaurant de Kompanjon
14.30 - 16.00 uur, € 3,50 p.p.

KoffieMiks
Mix van koffie, ontmoeting en informatie
Brugstraat 1, Joure, 10.00 uur

Miks
KleurrijkMiks, Gezellige en informatieve koffie
morgen voor vrouwen, Brugstraat 1, Joure
10.00 uur
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Voor de Bilbiotheek Heerenveen:
Opgave bij de servicebalie, telefonisch 626675 
of via www.bibliotheekheerenveen.nl
Voor Volsuniversiteit Fryslân:
Opgave via www.vufryslan.nl
Voor Timpaan Welzijn: Informatie: 0514-566 030.
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Geruststelling
De zorgsector haalt regel-
matig het nieuws. Zorgcentra
verdwijnen, thuiszorg staat 
financieel onder druk; twee
ontwikkelingen die eigenlijk
haaks op elkaar staan, want
hoe blijft verantwoorde zorg
aan ouderen gegarandeerd 
in zo’n zorgwekkend 
perspectief?
“We bevinden ons momenteel
op woelige baren,” erkent 
Hof en Hiem-directeur Jan
Veenstra. “Met de huidige
richtlijnen van het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling
Zorg) komen alleen nog 
mensen die zijn ingeschaald
vanaf zorgzwaartepakket 4 in 
aanmerking voor intramurale
zorgverlening.”
Onrust zaaien wil Veenstra
echter allerminst. “Juist in een
tijd waarin de seniorenzorg
onder druk staat, is het onze
taak de mensen die van zorg-
verlening afhankelijk zijn, 
gerust te stellen. Niet alleen in
woord, vooral ook in daad.”

Goed bereikbaar 
voor vragen
Dat mensen steeds ouder
worden, is een vaststaand 
demografisch gegeven. Naast
het stijgen van de gemiddelde
leeftijd kiezen ook steeds
meer mensen ervoor om zo
lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. Twee factoren
die al jaren terug bij Hof en
Hiem werden onderkend. Nu
ook van overheidswege wordt
aangemoedigd het accent van

ouderenzorg te verschuiven 
naar de thuissituatie is er nóg
een argument bijgekomen om
Hof en Hiem Thuiszorg uit te
bouwen. Dat doet de Zorggroep
doortastend. 
Parallel aan het stijgend aantal
aanvragen voor thuiszorg heeft
dit onderdeel van Hof en Hiem
ook een ‘eigen gezicht’ 
gekregen. Met het aanstellen
van een manager Thuiszorg, 
én met het inrichten van de 
Seniorenwegwijzer, inclusief 
een fysiek Thuiszorgloket, in het
centrum van Joure. 
Veel informatie is te vinden op
internet, maar teamleider Thuis-
zorg Sietske Jousma ervaart in
Joure bijna dagelijks hoezeer
deze persoonlijke informatie
wordt gewaardeerd. “Thuiszorg
is een veelomvattend begrip;
huishoudelijke hulp, maaltijd-
service, personenalarmering,
persoonlijke verzorging of 
verpleging. Hof en Hiem vindt
het belangrijk om samen met
mensen te bekijken welke zorg
gewenst is, want dat is in iedere
situatie anders. Maatwerk dus.
Goed bereikbaar zijn voor het
beantwoorden van allerhande
vragen past ook prima in onze
formule van klantgerichtheid.” 

De kracht van een sterk
netwerk
Een sterk punt van Hof en 
Hiem Thuiszorg is het feit dat
cliënten kunnen rekenen op 
‘bekende gezichten’. Door die
vertrouwensrelatie tussen cliënt
en zorgverlener wordt mogelijke
achteruitgang in iemands 

gezondheidssituatie eerder 
opgemerkt, en wordt daar snel
op ingespeeld. Voor velen een
veilig gevoel. De hechte relatie
van Hof en Hiem met een 
uitgebreid netwerk van huis-
artsen in De Friese Meren
speelt daarbij een cruciale rol.
“Lukt het iemand niet meer om
zelfstandig te blijven wonen, 
dan doen we ons uiterste best
op korte termijn huisvesting in
een van onze zorgcentra of 
aanleunwoningen te realiseren,”
vervolgt Sietske Jousma. “Het 
is een voordeel dat wij die 
oplossing ‘in eigen huis’ hebben.
En dat geldt voor de hele 
gemeente!”

Teamwork met gemeente
Gemeente De Friese Meren is
ook blij met de wijze waarop 
Hof en Hiem daadkrachtig de
seniorenzorg op peil houdt. 
“Nu wij steeds meer taken op
het zorgvlak toebedeeld krijgen,
is een deskundige zorg-
organisatie voor ons een 
waardevol aanspreekpunt,”
aldus wethouder Janny 
Schouwerwou. “Hof en Hiem
voorziet vooruitstrevend in de
veranderende vraag rond 
wonen en welzijn.”
Dat een sociaal netwerk bijna
onmisbaar is in een tijd 
waarin ouderen langer 
zelfstandig blijven wonen, 
is iets wat ook Hof en Hiem 
onderkent. Daarom zijn alle 
ouderen uit de omgeving 
welkom in de zorgcentra; van
het gebruiken van de warme
maaltijd in het senioren-

restaurant tot deelname aan 
activiteiten, sinds kort zelfs op
wijk- en dorpsniveau.

Een veilig gevoel
Maar het belangrijkste is natuur-
lijk de wens van de mens voor
wie Zorggroep Hof en Hiem 
zich dagelijks inzet, want ‘klant
is koning’ is de formule van 
gastvrijheidszorg.

“Ik woon in een ruim apparte-
ment en zo lang het lukt, wil ik
hier graag blijven,” vertelt een 
90-jarige inwoonster van een
aanleunwoning. “Het helpt 
dat ik alarmknoppen heb op 
diverse plekken in huis. Zodra 
er wat gebeurt, is er bijna 
meteen iemand uit het zorg-
centrum bij me. Dat geeft een
veilig gevoel.” 

Alles ‘onder één dak’ voor zorg 
en service aan senioren
Hof en Hiem vaart solide eigen 
koers op woelige baren

Zorggroep Hof en Hiem heeft niet letterlijk alle
service onder één dak, want naast de vier
zorgcentra (Doniahiem, Vegelin State, Talma
Hiem en Suderigge) en woonzorgboerderij
Cornelia Hoeve voor dementerenden, 
krijgt ook juist Hof en Hiem Thuiszorg 
steeds meer aandacht. Daarmee is de 
zorggroep de overkoepeling van een 
volledig aanbod van zorg en service 
aan senioren in de gemeente De 
Friese Meren. Nu, met financiële 
tegenwind in de zorgsector, 
misschien wel méér dan ooit.

“De klant is koning is de formule van 
gastvrijheidszorg”

Volledig
aanbod van 

zorg en 
service
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In Lemmer woont zo iemand.
Trijnie Nieuwenhuis woont in
het centrum, heeft uitzicht op
het water en ziet vanuit haar
kamer de boten voorbij komen.
Haar tijd vult ze met vrijwilli-
gerswerk en het ondernemen
van activiteiten met vrienden
en kennissen. Als vrijwilliger is
ze actief bij het Stipepunt, het 
Dienstencentrum en bij de 
tussenschoolse opvang bij 

basisschool de Spoarsiker in
Echtenerbrug. Een drukke
dame, deze Trijnie.

Ze haalt veel plezier uit het vrij-
willigerswerk. “Als je geen baan
meer hebt, biedt vrijwilligerswerk
structuur in je leven en de 
mogelijkheid om met andere
mensen in contact te komen.
Vooral dat laatste is voor mij erg
belangrijk”, aldus Trijnie. Met

name het werken met mantel-
zorgers bij het Stipepunt geeft
haar voldoening. De organisatie
van de mantelzorgcafés, waarbij
er sprake is van daadwerkelijke
ontmoeting, vindt ze het leukst
om te doen. “Je krijgt er zoveel
mooie reacties op.”
Dat doet verder niets af van
haar werk bij het Diensten-
centrum. Ze coördineert er het
werk van de telefonistes bij de

VLAM. Op de VLAM kunt je een
beroep doen wanneer je zelf
niet (meer) in staat bent om 
bepaalde werkzaamheden te
verrichten. Het gaat hierbij om
kleine klusjes, diensten en/of
vervoer. Ook zit ze er zelf 
regelmatig achter de telefoon.

Aan alle ouderen geeft Trijnie
het advies als om vrijwilliger aan
de slag te gaan. “Stap over de

drempel, wees niet bang. Het
vrijwilligerswerk geeft zoveel
voldoening.” 

Waar ze ook veel plezier uit
haalt is het schrijven van 
verhalen. Trijnie blijkt een 
actief schrijfster te zijn van 
korte verhalen. Deze publiceert 
ze op haar eigen website, 
www.deschrijftrijn.nl. Een mooie
site om eens rustig te bekijken.

Senioren actief als vrijwilliger
Bij senioren wordt vaak het verband gelegd met zorg en verzorging. Veel senioren zijn echter niet hulpbehoevend en zitten niet ‘achter
de geraniums’. Zij zijn, vaak al jaren, actief voor hun medemens, de maatschappij of de eigen buurt en beleven hieraan veel plezier en
voldoening. Dit vrijwilligerswerk biedt senioren niet alleen een gewaardeerde tijdsbesteding; nieuwe ervaringen en contacten kunnen 
betekenisvol zijn in deze nieuwe levensfase. 

Zilveren kracht
Senioren hebben veel levens- en werkervaring. Dit wordt ook wel zilveren kracht genoemd en is van groot belang voor onze samen-
leving. De zilveren kracht kan ook worden ingezet in de vorm van vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan praktische of organisatorische 
klussen bij sportclubs, in de natuur, bij culturele organisaties en zorginstellingen. Maar ook in de eigen buurt zijn vrijwilligers 
broodnodig. Gelukkig zijn er ook al vitale senioren met oog en oor voor hun buurt- of dorpsgenoten.

Passend vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk is er is soorten en maten, op regelmatige basis of voor zo nu en dan. Ook voor degene die maar een paar uurtjes 
over heeft, is passend vrijwilligerswerk te vinden. Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn (georganiseerde) burenhulp, (voorlees) 
maatje, organisator van activiteiten, chauffeur bij een vrijwillige vervoersdienst of maaltijdservice, enzovoort. De Stipepunten in Balk 
en Lemmer (Timpaan Welzijn) en het vrijwilligers Servicepunt (Miks welzijn) in Joure helpen u graag. 
Wilt u eerst weten welk vrijwilligerswerk bij u past? U kunt een korte test doen op 
www.vsp-joure.nl, waarbij u binnen twee minuten het antwoord op deze vraag krijgt. 

Wilt u uw zilveren kracht inzetten? Wij helpen u graag op weg!

Het contact met andere mensen 
is voor mij belangrijk

Er zijn van die vrijwilligers die zich inzetten om andere mensen te 
helpen. Ze hebben een luisterend oor voor mantelzorgers, helpen 
mensen die op zoek zijn naar hulp bij een klusje of zorgen er voor dat
iemand die graag de handen uit de mouwen steekt een klus heeft om
te doen. Ook de gemeente De Friese Meren kent deze vrijwilligers.

Stipepunt Balk
Bogermanstraat 7, 
8561 BK Balk
T 06 - 46 29 47 87
E balk@stipepunt.nl
O woensdag 9.00-12.00 uur
I www.voorelkaardoen.nl

Stipepunt Lemmer
Wiepke Hofstraat 5, 
8531 GJ Lemmer
T 0514 - 56 60 30
E lemmer@stipepunt.nl
O maandag 9.00-12.00 uur, 

dinsdag 9.00-12.00 uur en 
donderdag 13.30-16.30 uur

I www.voorelkaardoen.nl

Vrijwilligers Servicepunt
Joure
Brugstraat 1, 
8501 AC Joure
T 0513 - 41 45 93
E info@miks-welzijn.nl 
O Tijdens kantooruren, 

bij voorkeur na telefonische
afspraak

I www.vsp-joure.nl
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Lage drempel bij Ills Lingerie Sneek 

Naast de winkel aan de 
Oosterdijk in Sneek is er ook 
in Bussum nog een filiaal. “In
Bussum is Ingrid, mijn dochter

werkzaam. Om elkaar te 
versterken werk ik één dag in de
week in Bussum en zij in Sneek.
Zo kunnen we ons assortiment,

waar nodig ook nog aanvullen.”
Klanten voor Ills Sneek komen
uit de gehele gemeente, maar
ook daarbuiten. “We hebben

goede contacten met zieken-
huizen. De mamacare 
afdelingen weten ons goed 
te vinden.” In dit kader 
communiceren we regelmatig
met elkaar. Weten wat er speelt
en wat de laatste ontwikkelingen
zijn, is van essentieel belang
voor de klant. De één heeft 
een borstbesparende operatie
ondergaan, de ander juist 
weer niet.

Gelukkig is de trend naar 
borstbesparende operaties 
duidelijk aanwezig,” aldus de 

eigenaresse. “Helaas treden 
er ook bij borstbesparende 
operaties op den duur regel-
matig optische verschillen op.
Rugklachten, nekklachten en
andere voorkomende fysieke
ongemakken zorgen er regel-
matig voor dat mensen bij ons
terechtkomen. Voor deze 
vrouwen, maar ook zeker 
voor de vrouwen die al in een
ander stadium bij ons komen
willen we de drempel zo 
laag mogelijk houden. We 
voorzien de vrouwen graag 
van advies.”

Ills Lingerie is de enige speciaalzaak in de gemeente Súdwest-Fryslân,
wat betreft borstprotheses. Siepie Kramer van het bedrijf uit Sneek is
tevreden wanneer ze de klanten kan helpen. “De bedrijfsvisie is om de
klant zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Dit kan zowel op (een 
vrijblijvende) afspraak alsook wanneer er iemand spontaan binnenkomt.
Het kan echter voorkomen dat in de laatste optie even moet worden
gewacht, dus een afspraak is aan te raden.” 



Caleidoscoop Welzijnswerk
heeft hiervoor het project 
Tegearre. Tegearre is een
maatjesproject. Dit houdt in
dat een vrijwilliger als maatje
wordt gekoppeld aan iemand
die hier behoefte aan heeft.
Hierdoor wordt het mogelijk
om gezamenlijk een activiteit
te ondernemen. Door een 
intake te doen met vrijwilligers
en hulpvragers probeert 
Caleidoscoop een goede 
koppeling tot stand te 
brengen. Daarnaas houdt 

een medewerker van Caleido-
soop contact met de vrijwilliger
en de hulpvrager. 

Samen met de vrijwilliger gaat 
u voor onbepaalde tijd een
vriendschap aan. Er worden 
gezamenlijk activiteiten onder-
nomen. Denk hierbij aan 
gewone dingen zoals het spelen
van een spelletje Scrabble, het
drinken van een kopje koffie, 
bezoek brengen aan de markt of
samen activiteiten buitenshuis
bezoeken. Voorop staat dat er

plezier beleefd wordt aan het
contact tussen vrijwilliger en de
hulpvrager.

Er zijn geen kosten verbonden
om mee te doen met het project
Tegearre, maar wanneer een
activiteit buitenshuis gedaan
wordt en daar kosten uit voort
komen, zijn deze voor de 
rekening van de hulpvrager.
Eventuele vervoerskosten en 
kilometervergoeding zijn ook
voor de rekening van de 
hulpvrager. 

“Het speciale van het vrijwilligers-
werk bij Tegearre is dat mensen
uit verschillende leefwerelden
met elkaar in contact komen.
Voor de vrijwilligers betekent het
werk een uitdagende bezigheid
die een verrijking kan zijn van
hun eigen leven”.

Aanvragen?
Als u een maatje wilt of vrijwilliger
wilt worden bij Tegearre kunt 
u bellen met het Vrijwilligers 
Servicepunt Heerenveen 
(0513 - 645 881, e-mail 

servicepunt@caleidoscoop.net).
Ook kunt u langskomen op ons
kantoor aan de Weegbree 72 in
Heerenveen. De medewerker
neemt uw aanvraag op en 
kijkt of uw aanmelding geschikt
is voor Tegearre. Vervolgens 
wordt uw aanvraag door-
gestuurd naar de coördinator 
van het project. 
De coördinator maakt 
vervolgens een afspraak met 
u voor een gesprek om samen
te kijken naar de wensen 
en mogelijkheden.

Veel mensen zijn vaak alleen. Zij hebben nauwelijks aanspraak, bijvoorbeeld omdat zij

weinig of geen familie of kennissen in de buurt hebben, door hun beperkte mobiliteit of

door andere omstandigheden.

“Lekker aan de koffie, 
maar niemand om mee te praten?”
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“Als ik afga op de geluiden en
reacties in onze showroom,
zijn senioren zich al daad-
werkelijk aan het voorbereiden
op de nieuwe regelgeving
vanuit Den Haag. Mensen 

willen en moeten langer in hun
eigen woning blijven wonen. 
Het aanpassen van de woning
op een slimme en betaalbare 
manier is één van onze 
specialismen. In nauwe 

samenwerking met ons 
installatiebedrijf hebben we 
diverse mogelijkheden bepaalde
handelingen te vereenvoudigen.
Dat kan een afstandbediening
zijn waarmee je alle lichten in 
de woning met één druk op 
de knop kunt uitschakelen, 
maar ook een intercom bij de
voordeur of andere slimme 
apparaatjes in de sfeer van 
veiligheid.

Op sanitair gebied springen er
een aantal trends uit. Waar ik
zelf erg enthousiast over ben is
de Sanibroyeur, een eenvoudig
te plaatsen toilet inclusief 
vermaler die op een bestaande
pvc afvoer kan worden 
aangesloten. Ideaal als tweede
toilet in een badkamer voor
mensen die boven slapen en
maar één toilet hebben. Een 

prachtig systeem dat gesleep
met po’s en emmers kan 
vervangen.

Een tweede sprekend voorbeeld
is het Renovetro wand-
bekledingsysteem voor een
snelle en schone badkamer-
renovatie. Het maakt bestaande,
ouderwetse of defecte tegel-
wanden onzichtbaar. Mensen
die besluiten om een ligbad te
verwijderen en die snel een
nieuwe look willen en bijvoor-
beeld een zitje willen plaatsen
op de vrijgekomen plaats 
kunnen van de Renovetro 
gebruik maken. 

Tenslotte noem ik nog de
douche-wc van bijvoorbeeld 
Geberit (Aquaclean ) of Duravit 
(sensowash). Bij deze toiletten
wordt na het toiletgebruik de 
reiniging op een natuurlijke,
frisse en hygiënische wijze 
uitgevoerd met warm water,

daarna wordt men gedroogd
door middel van een warme 
luchtstroom. Alles automatisch
en instelbaar op iedere 
gewenste temperatuur, u 
heeft geen toiletpapier meer
nodig. Een erg innovatief 
product. Misschien ziet men 
in eerste instantie wat vreemd
aan tegen de douche wc, 
maar in Azie is het systeem 
al doodnormaal. Daar kijkt 
men er raar van op dat we 
hier nog steeds in de weer 
zijn met papier.

Al met al reden genoeg om 
eens een kijkje bij ons te
nemen. Voor mensen die dat
bezwaarlijk vinden kunnen 
we desgewenst ook naar de
eigen woning komen. Of het 
nu een (deel)renovatie betreft 
of een slimme oplossing 
qua beveiliging. We denken 
mee vanuit het belang van 
de opdrachtgever.”

De seniorenmarkt wordt voor Baderie Sikma, deel uitmakend van het 

installatiebedrijf aan de Edisonweg in Sneek, steeds belangrijker. Adviseur 

Sanitair Tjallien Sikma denkt dat deze trend zich versterkt zal doorzetten.

Baderie Sikma
heeft senioren veel 
te bieden

“De douche-wc, 
een innovatief product”
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ills lingerie Sneek en Bussum

Een borstprothese is een emotioneel beladen hulpmiddel, die een 
belangrijke rol kan spelen in het herwinnen van zelfvertrouwen.

Wij vinden het dan ook van groot belang om u persoonlijk te 
begeleiden en aandacht te geven. Samen met u nemen wij er ruim
de tijd voor, om de meest optimale prothese voor u aan te meten.
U kunt altijd vrijblijvend bij ons binnen komen voor advies of een
aanmeting. Het kan gebeuren dat u dan onder het genot van een
kopje koffie of thee even moet wachten.

Als u een afspraak maakt, bent u er zeker van dat u op tijd 
geholpen wordt, door een opgeleide mammacaredeskundige.
Ills lingerie is erkend zorgverlener voor alle zorgverzekeraars. Een
borstprothese zit in het basispakket en wordt 100% vergoed.

Wij zijn SEMH gecertificeerd en lid van de BVBL. Dit zijn 
organisaties die garant staan voor professionele borstprothese
leverancies. Wij staan onder regelmatige controle, om de 
kwaliteit voor u als cliënte te waarborgen.

ills lingerie Sneek
Oosterdijk 52 
8604 BV Sneek
Tel: 0515 412830

Website: www.borst-prothese.nl 
en www.ills-lingerie.nl
Email:info@ills.nl

ills lingerie Bussum
Huizerweg 27A 
1401 GG Bussum
Tel: 035 6912848

Vitaal journaal



Anita Kingma werkt al sinds
1991 bij Thuiszorg Zuidwest
Friesland. Ze is thuiszorg-
verpleegkundige in Lemmer en
werkt daar binnen twee teams.
Als verpleegkundige komt ze bij
de meer complexe zorgvragen
zoals katheters, pompen en 
infusen. Naast de concrete zorg
heeft ze ook een signalerende
en begeleidende functie, zowel
op lichamelijk, psychisch als 
sociaal vlak. 
Belangrijk is dat er niet alleen 
de tijd wordt genomen voor de
cliënt maar ook voor diens 
partner en/of mantelzorger.

Zorg op maat
De veranderingen in de zorg
hebben ook gevolgen voor de
thuiszorg. “Mensen blijven
langer thuis en daar krijgen wij
als thuiszorg ook mee te maken.
We gaan binnen Thuiszorg
Zuidwest Friesland richting 
wijkgerichte, zelfsturende teams
met maximaal vijftien mede-
werkers per team. Op deze 

manier kunnen wij nog meer
kwaliteit van zorg bieden en 
bovendien ziet de cliënt dan 
zoveel mogelijk dezelfde 
gezichten”, legt ze uit. Kwaliteit
en continuïteit staan bij haar 
en de organisatie hoog in het
vaandel. “Wij bieden zorg op
maat, voor korte of langere tijd
en indien nodig zelfs 24 uren
per dag.”

Vertrouwen
“Mijn passie als thuiszorg-
medewerker is dat je te gast
bent bij de cliënt. Dat is het
grote verschil met ziekenhuis-
zorg. In het ziekenhuis is de
cliënt te gast, in de thuiszorg 
zijn wij te gast bij de cliënt. 
Iedere cliënt en iedere zorg-
vraag is uniek. Flexibiliteit 
en creativiteit staat voorop. 
Hierdoor creëer je een band 
met je cliënt en bouw je een 
vertrouwen op. Dat krukje 
bijvoorbeeld voor dat been, 
dat weet ik nu zelf te vinden 
en kan ik er zo bij pakken.”

Het is fijn om langer thuis te kunnen wonen of eerder
uit het ziekenhuis naar huis te kunnen gaan. Door alle
soorten zorg te leveren en 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week voor u klaar te staan, doen de teams van
Thuiszorg Zuidwest Friesland hun uiterste best om 
dit mogelijk te maken. We bieden: Verzorging & 
Verpleging, Hulp in de Huishouding, medische 
ondersteuning, technisch ingewikkelde zorg, thuis-
begeleiding, intensieve nachtzorg, thuishotel (diensten
aan huis) en zorg aan vakantiegasten.

Te gast bij de patiënt
Het echtpaar zit al op haar te wachten. Als thuiszorg-

verpleegkundige van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Anita Kingma binnenkomt, weet iedereen meteen 

wat er moet gebeuren. Meneer heeft een katheter en

iedere ochtend komt een thuiszorgverpleegkundige

langs om het slangetje te controleren en te verzorgen. 

Eerder al was hij cliënt van de thuiszorg vanwege 

een wond aan zijn been. “Daar wil ik ook even naar 

kijken”, zegt Anita resoluut. Ze pakt een krukje uit de

woonkamer, beoordeelt de wond en maakt afspraken

over de verdere behandeling ervan. Deze rapporteert

ze in de zorgmap. Na een hartelijk afscheid vervolgt

ze haar route.

Aandacht en vertrouwen in de thuiszorg 
Iedere 

cliënt en iedere

zorgvraag is 
uniek!
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Informatie
Vanaf 15 september 2012 is het
mogelijk om te zwemmen bij Ny
Sudersé te Lemmer. Er worden
verschillende lessen, instructies
(fitvaria) en begeleiding, zowel
individueel als groepsgewijs,
aangeboden. Onder leiding van
professionele trainers en les-
gevers wordt een programma op
maat gepresenteerd.
De steeds groter wordende
doelgroep 50+ is een belang-
rijke leeftijd waar zoveel 
mogelijk uren voor worden vrij-
gemaakt. Er wordt op met en
zonder muziek gewerkt in het
warm water bad, het diep water-
bad met beweegbare bodem of
de fitnessruimte. 

De groepslessen in het warm
water bad zullen met name 
gericht zijn op het bewegen 
in het water, waarbij een ieder
op zijn of haar niveau kan 
instappen. Door de opwaartse
druk van het water heeft u geen
last van de zwaartekracht. Wat
betekent dat het lichaam lekker
in beweging kan zijn zonder 
dat dit belastend is voor de 
gewrichten. Daarnaast is de
weerstand van het water 12 tot
14 keer zo groot als van de
lucht, waardoor de spieren 
harder moeten werken. Boven-
dien heeft het warme water een
zeer ontspannen effect op zowel
lichaam als geest.

De individuele therapie zal 
gericht zijn op uw wensen en
doelen, indien mogelijk. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het 
herstel van een blessure of 
operatie. Vaak mag u dan 
niet meteen 100% belasten.
Dan kunnen we starten met 
bewegen in het water (onbelast
bewegen). En de therapie 
verder opbouwen in de fitness-
ruimte.

Aanwezig: Lift voor rolstoel-
gebruikers voor toegang tot
diepe en warme (29 graden)
bad. Beweegbare bodem welke
op elk gewenste hoogte gesteld
kan worden. Warmwater stralen
en bubbelbank met stroom-
versnelling bevinden zich in het
32 graden recreatie-bad.

Doelgroepen
Ouderen; Wanneer men ouder
wordt, wordt het vaak ook 
moeilijker om te bewegen. De
groepslessen zijn hiervoor een
goede manier om lekker in 
beweging te komen in warm
water. Het is bewezen dat 
mensen die voldoende bewegen
ook het verloop van het ouder
worden vertraagt, zoals bijvoor-
beeld dementie. En bovendien
is het een plek om gezellig met 
anderen samen te komen.

Artrose/artritis; Voor mensen
die last hebben van artrose
en/of reumatische klachten is
het ontzettend belangrijk om 
gedoseerd te bewegen. Dus wel
voldoende beweging , maar niet
overbelasten. Vaak is deze 
balans lastig te vinden. 
Zwemmen is hiervoor uitermate 
geschikt, u kunt hier immers 
lekker onbelast bewegen. 
Daarnaast is het warme water 
ontspannend en pijn verminde-
rend voor de gewrichten.

Herstel na operatie/blessure;
Vaak mag er na een operatie
en/of blessure nog niet direct
100% belast worden. Maar stil

zitten is ook niet herstel 
bevorderend. Dan is een situatie
waarbij u van geheel onbelast
bewegen naar terug naar uw 
niveau van voor de operatie/
blessure ideaal. Bij zwembad 
en fitness Ny Sudersé is dit 
mogelijk.

Overgewicht; Voor mensen met
overgewicht is de drempel vaak
hoog om in beweging te komen.
Het lukt vaak niet, en als het 
wel lukt dan doen na de tijd 
alle gewrichten ontzettend 
veel pijn van het gewicht dat 
het moet dragen. Waardoor de
drempel de volgende keer nog
hoger wordt. Daarvoor is 
zwemmen perfect voor mensen
met overgewicht. U kunt hier 
onbelast bewegen. 

Voor alle bovenstaande 
doelgroepen geldt dat het 
bewegen onder begeleiding van
een fysiotherapeut niet alleen
zorgt dat u veilig opbouwend 
beweegt. Maar dat er ook 
rekening kan worden gehouden
met eventuele andere 
problematiek.

Welkom bij Fysiotherapie
Ny Sudersé
Kwaliteit en transparante zorg
staan centraal bij IMPACT. 
Ervaringen die zijn opgedaan in
topsport en revalidatie vormen
het fundament van de praktijk.
IMPACT beschikt over up-to-
date faciliteiten, de meeste 
geavanceerde apparatuur en
een hoogwaardig opgeleid
team. Diverse specialisaties op
het gebied van fysiotherapie zijn
hierbij voorhanden.

HKZ certificering
Het HKZ-keurmerk biedt een
bassigarantie voor kwaliteit. 
IMPACT is vanaf 2009 HKZ 
gecertificeerd. Alle bij IMPACT
werkzame fysiotherapeuten

staan ingeschreven in het 
centraal kwaliteitsregister van
het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) en in het wettelijke 
BIG register. 

Deskundigheid 
De fysiotherapeut is dé 
deskundige als het gaat over het
menselijke bewegingsapparaat.
Hij behandelt patiënten die in
het dagelijkse leven belemmerd
worden bij het bewegen. 
Nederland kent ongeveer
16.000 fysiotherapeuten die
werkzaam zijn in zelfstandige
praktijken, gezondheidscentra,
ziekenhuizen, revalidatiecentra,
verpleeghuizen en, steeds
vaker, op de bedrijfsvloer.

De fysiotherapeut behandelt 
individuele of groepen patiënten.
Naast de behandeling, die onder
meer kan bestaan uit oefen-
therapie en massagetherapie,
zet de fysiotherapeut zijn 
deskundigheid ook preventief in:
bijvoorbeeld bij het adviseren of
begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysio-
therapeut kan verschillende
doelen hebben. Bijvoorbeeld het
verbeteren van het bewegend
functioneren, het in stand 
houden ervan en het voorkomen
van nieuwe klachten. Soms zal
hij ook patiënten begeleiden 
om met een beperking te leren
leven en hem helpen om 
bijvoorbeeld weer aan het werk
te kunnen. De laatste jaren 
gaat veel aandacht uit naar de
preventieve gezondheidszorg.
De fysiotherapeut speelt een 
belangrijke rol in het voorkomen
van ziekten en klachten en 
baseert zijn werk zoveel 
mogelijk op wetenschappelijke
inzichten en vertaalt die 
kennis in zijn handelen in de
praktijk.

Producten en diensten
Fysiotherapie Ny Sudersé
Lemmer biedt u o.a de 
volgende producten en 
diensten aan:

• Reguliere fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Manuele therapie

• Arbeidsfysiotherapie

• Orthopedische revalidatie

• Podologie

• Rugscholing

• Medisch fitness

U kunt een afspraak
maken en/of aanmelden
voor een intakegesprek
Fysiotherapie Ny Sudersé-
Lemmer
Fysiotherapeut Henk Dolstra
mobiel: 06 - 41 81 07 17

Meer informatie:
Kijk op onderstaande 
websites
www.fysiotherapienysuderse.nl
www.zwembadlemmer.nl
Mailen mag natuurlijk ook
info@zwembadlemmer.nl
Of bel met
0514 - 76 27 27

Wij hopen u zo

spoedig mogelijk

te kunnen 

verwelkomen 

en van dienst 

te zijn.

Zwembad/Fitness/
Fysiotherapie Ny Sudersé
Directeur Anneke Hulshoff
Industrieweg 2a
8531 PA Lemmer

Welkom bij Ny Sudersé
Zwembad, fitness en fysiotherapie 

De droge ruimte met op

achtergrond het 32 graden bad
Het zwembad op de benedenverdieping aan het strand van Lemmer Voldoende bewegen vertraagt het verloop van het ouder worden

Na het 
zwemmen of 

fitnessen even 

een lekker 

bakje koffie!
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Vanuit het reguliere kappersvak
richtte Bertina met haar man Ino
negen jaar geleden haar salon
voor hairstyling, wellness en
beauty op. Berino Haarwerken
is gespecialiseerd in dun haar,
haaruitval en haarwerken. 
Daarnaast is Bertina van den
Berg inmiddels gediplomeerd
Mammacare adviseuse en sinds
enige tijd gespecialiseerd in het 
aanmeten van de juiste borst-
prothese en lingerie. “De mix
van zorg en welbevinden, 
cure and care, wordt steeds 
belangrijker”, vertelt Bertina. 
“Ik geloof heilig dat zorg niet
zonder beauty kan. Als je je
haar om welke reden dan 
ook kwijtraakt of erg dun 
ziet worden heeft dat een 
behoorlijke impact op een 
mens. Het tast de eigenwaarde
aan. In het geval van uitval als
gevolg van bijvoorbeeld 

chemotherapie of bestralingen
zeg ik altijd. “Verdriet deel je met
je familie en uiteraard wordt 
er ook bij ons nog wel een 
traantje weggepinkt. De rest
daar zijn wij voor. En dat zeven
dagen per week, want zorg stopt
niet na kantooruren. En dat
nemen we hier letterlijk.”

Goed gevoel
Bertina vervolgt: “Bij ons draait
alles om het goede gevoel.
Mensen moeten een klik met
ons hebben en andersom. Je
komt heel dicht bij mensen. 
Ik kom regelmatig bij mensen
thuis. Ik heb meegemaakt dat 
ik als laatste wens van een 
terminaal zieke patiënte thuis
haar haar nog geverfd heb in
nauwe samenwerking met een
medewerkster van de thuiszorg.
Mensen in welke situatie dan
ook een goed gevoel bezorgen,

dat is een missie. 
Professioneel moet je afstand
bewaren, maar ik zal niet 
ontkennen dat ik ook wel eens
met tranen in de ogen sta. Niets
menselijks is ons vreemd hier.
Als je een vrouw het haar 
afscheert krijg je automatisch
klamme handen. Als je dat 
niet meer krijgt, moet je 
stoppen met dit werk. Dat is 
een gouden stelregel.”

Zorg neemt een steeds 
prominenter deel uit van de 
bedrijfsactiviteiten van Berino
dat naast de vestiging in Grou
ook een locatie heeft in de 
winkelboulevard van het MCL 
in Leeuwarden. “Voor ons is het
een duidelijke groeimarkt. We
leggen veel energie in de 
uitbouw van onze activiteiten
zonder grote ambities te 
koesteren voor meer 

vestigingen of iets dergelijks.
We zoeken het meer in het 
verdiepen. De mammacare 
en het geven van massages 
zijn daar voorbeelden van. 

Hetzelfde geldt voor de speciale
make-up workshops die we
geven en de Berino-dagen die 
we organiseren. 

Voor Bertina van den Berg van Berino The Art of Beauty staat vast dat zorg en

beauty direct in elkaars verlengde liggen. Samen met haar man Ino bestiert de 

Zakenvrouw van het Noorden 2012 het aan achttien medewerkers tellende bedrijf

met vestigingen in Grou en Leeuwarden. De essentie van haar werk: het creëren

van een goed gevoel en een persoonlijke wisselwerking, ook in tijden van medische

tegenslag.

“Bij ons draait alles
om het goede gevoel”

Zorg kan niet zonder beauty
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Column Johannes Beers
s Wat vindt u van het idee om PGB in vouchers uit te keren? 

Reageren kan naar meldpunt@zorgbelang-fryslan.nl

Ik ben trots op de zorg-
verzekeraars in Nederland. 
Het afgelopen jaar hebben zij
scherp gecontroleerd of alle 
betalingen die zij hebben 
gedaan, inderdaad terecht
waren. Wat bleek: 356 miljoen
euro zorggeld is in 2013 ten 
onrechte uitgekeerd. 

Het gaat daarbij niet altijd om
boze opzet. Soms worden er
fouten gemaakt en dat is 
menselijk. Soms wordt er echter
ook gefraudeerd. Bijvoorbeeld

met het Persoonsgebonden
Budget (PGB). Dit is geld 
dat chronisch zieken en 
gehandicapten van de 
verzekeraars op hun bank-
rekening gestort krijgen om er
zelf zorg mee te kopen. 
Verhalen over fraude hebben
het PGB de afgelopen jaren 

een negatief imago bezorgd. 
Ik merk dat als ik met mensen
over het PGB praat. Al snel gaat
het tegenwoordig over fraude.

Ik vind dat erg spijtig, want een
PGB geeft een chronisch zieke
of gehandicapte de regie over
de zorg in handen. Wie betaalt,
bepaalt. Daarnaast is de zorg
bijna altijd goedkoper omdat je
een hulpverlener kunt inhuren
voor hulp, zonder dat daar een
zorgorganisatie met (duur-
betaalde) gebouwen, managers
en lease-auto’s achter zit. 
Iedereen was enthousiast, tot de
fraudeverhalen de boventoon
gingen voeren.

Uit de controles van de zorg-
verzekeraars blijkt dat er 
inderdaad met PGB wordt 
gefraudeerd. Van deze ontdekte

fraudegevallen blijken overigens
niet de budgethouders zelf de
grootste boeven te zijn. Er zijn
frauderende zorginstellingen
(3,6% van de gevallen), maar 
in maar liefst 85% van de zaken
gaat het om ‘derden’, hulp-
middelenleveranciers en 
bemiddelingsbureaus. Deze 
bemiddelingsbureaus beheren
het geld voor de budgethouder,
maar blijkbaar zijn ze niet altijd
te goeder trouw. 

Kabinet, Tweede Kamer en
zorgverzekeraars hebben van
fraudebestrijding een prioriteit
gemaakt. Dat is niet onterecht,
maar het kost ook weer geld en

het kan ook anders. Zorgbelang
Fryslân vindt dat het PGB nog
altijd een goed middel is om de
zorg goedkoper te maken en
cliënten de regie in eigen 
handen te geven. Dat gaat 
misschien nog het beste door
mensen geen geld, maar 
vouchers te geven. Bonnen die
bij een hulpverlener voor zorg
kunnen worden ingewisseld.
Dan kan de zorgverzekeraar 
het geld voor die hulpverlener
overmaken en achteraf die 
uitgaven nog eens controleren.
Daar zijn ze steengoed in!

Johannes Beers
www.zorgbelang-fryslan.nl

PGB op de bon

s www.zorgbelang-fryslan.nl
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Horizontaal:
1 stof  4 klooster  8 bergplaats  9 radon  11 land in Zuid-Amerika  14 slingerplant  16 cerium  
17 strafwerktuig  18 als onder  19 grafvaas  21 voorzetsel  22 pl. in Gelderland  24 pl. in Flevoland
26 opbrengst  28 tennisterm  31 Laus Deo  32 vogelproduct  33 pl. in Drenthe  37 handgreep  
40 wees gegroet  41 plechtige gelofte  42 spinrag  44 grootmoeder  47 bijwoord  48 Russisch
heerser  50 en andere  51 zitbad  53 zuivelproduct  55 water in Friesland  56 selenium 
57 zwaardwalvis  58 keukengerei

Verticaal:
2 sprookjesfiguur  3 bouwmateriaal  5 Europeaan  6 erfelijk materiaal  7 stroombron  10 haarwrong
12 opnieuw (in samenst.)  13 toewijding  14 schrijfkosten  15 streling  20 zelfkant  21 Amerika  
23 naschrift  25 namiddag  26 Spaanse uitroep  27 loflied  29 vreemde munt  30 samentrekking 
v.h. middenrif  34 werkplaats (afk.)  35 deo volente  36 aanvankelijk  37 vleesgerecht  
38 Frans lidwoord  39 kunsttaal  42 vragend vnw.  43 jaartelling  45 honingdrank  46 karakter  
48 insect  49 wijnsoort  52 op grote afstand  54 afslagplaats bij golf

• 100 gr ui fijn gesneden
• olie om in te bakken
• 1 eetlepel olijfolie
• peper/zout
• 100 gr spek in reepjes, 

mag ook ham zijn
• 100 gr oude kaas in blokjes
• 100 gr geraspte kaas
• 3 eieren
• 150 gr amandelmeel
• 11/2 koffie lepel baking soda 

(bakpoeder)
• 100 ml olijfolie
• 125 ml slagroom, lauwwarm

• Verwarm de oven voor op
180 graden

• Fruit de ui aan in de olie
• Spekreepjes kort meebakken
• Room, eieren, amandelmeel 

en baking soda goed mengen
• Geleidelijk de olie en melk erbij
• Vulling erdoor. 
• Op smaak brengen met 

peper/zout
• Bekleed een cakevorm 

met bakpapier
• Schep het beslag in de 

beklede vorm
• Bak de cake ongeveer 

45 minuten

Hartige cake 
Recept

Ingrediënten Bereiden hartige cake

met

spek,

kaas 

en ui

Puzzel mee!
U ziet hier voor de eerste keer een puzzel in 

het Vitaal Journaal. Elk kwartaal zijn er leuke prijzen te verdienen. 

Voor deze puzzel heeft Ziekenhuis De Tjongerschans een tas gevuld

met relatiegeschenken beschikbaar gesteld.

Uw inzending moet voor woensdag 1 oktober binnen zijn op e-mailadres puzzel@vitaaljournaal.eu 
of per post worden verzonden aan Vitaal Journaal, Postbus 416, 8600 AK Sneek onder 
vermelding van Puzzel.

en

win een

leuke

prijs!

Uitgever, vormgeving, redactie en advertenties
BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK Sneek
Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek
Telefoon 0515 - 429 429, E-mail: redactie@vitaaljournaal.eu

Druk
Wegener Nieuwsdruk Nederland
Apeldoorn

Verspreiding
Netwerk VSP en verkrijgbaar bij de partners (zie voorzijde).

Colofon
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