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Corona stopt bij jou, een voorbeeld uit de praktijk
GGD Brabant-Zuidoost maakte een folder 
over de basisregels tegen corona. Deze 
folder is huis aan huis verspreid en is ook 
opgenomen verderop in deze krant. De 
GGD wil hiermee alle bewoners van de 
regio aanmoedigen om deze belangrijke 
maatregelen vol te blijven houden. De 
oproep “Corona stopt bij jou” geldt voor 
iedereen van jong tot oud, volg de regels 
op. Voor jezelf en voor elkaar. Maar hoe 
kan dat in de praktijk er uit zien?

Mevrouw van Aerle viert haar 85e 
 verjaardag. Iedereen is blij omdat ze nog 
zo  zelfstandig is. Ze heeft zelf ook wel 

zin in een feestje. Volgens de coronare-
gels mag ze per dag 3 mensen op bezoek 
 vragen, en dan moet je ook nog 1,5 m 
afstand bewaren. Haar zoon en dochter 
willen haar om de beurt wel helpen, dus 
dat betekent dat ze nog maar 2 mensen 
per dag op bezoek kan krijgen. Eigenlijk 
viert ze haar verjaardag dan maar liever 
niet.

Op aandringen van haar kinderen nodigt 
ze toch mensen uit, op 3 verschillende 
dagen. Dat is ze natuurlijk niet gewend. Op 
maandag en woensdag komt een echtpaar 
en op donderdag komen twee vriendinnen. 

Afwisselend zijn haar zoon en dochter er 
ook steeds bij geweest.

Aan het einde van de week kijkt mevrouw 
van Aerle toch tevreden terug op haar ver-
jaardag(en). Anders dan in andere jaren 
heeft ze nu met iedereen afzonderlijk een 
gesprek gehad. Het is haar beter bevallen 
dan verwacht, en misschien zelfs wel voor 
herhaling vatbaar volgend jaar… Maar, dan 
wel graag weer met iedereen op één dag!
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Heb je 1 van deze klachten? Blĳf thuis...  en maak meteen een afspraak voor een gratis test!Heb je 1

Benauwdheid

Niets ruiken of proeven

Snotneus

Keelpĳn 

Niezen of hoesten

Koorts

Ga naar de teststraat.  
Je krĳgt een wattenstaafje 
in je keel en in je neus.

Bel gratis 0800 - 1202
of ga naar coronatest.nl

Op bezoek in het ziekenhuis?
Om ons ziekenhuis een veilige omgeving te laten zijn voor onze patiënten, bezoekers 
en medewerkers hebben we ons bezoekersbeleid aangepast. Een patiënt mag vanaf 
heden in de kliniek 1 bezoeker per keer ontvangen en maximaal 2 bezoekers per dag. 

We vragen bezoekers om elkaar buiten het ziekenhuis af te wisselen. Op deze manier 
voorkomen we drukte in MMC en kunnen we iedereen voldoende ruimte geven. 
Bezoek mag niet naar het ziekenhuis komen als hij/zij COVID-19-achtige klachten heeft, 
als hij/zij uit een land of regio komt waar code oranje geldt, of als hij/zij wordt onder-
zocht in een contactonderzoek van de GGD.

Voor de Intensive care, kraamsuites en palliatieve afdelingen gelden uitzonderingen 
op deze bezoekersregeling. In overleg met de afdeling kunnen bezoekersafspraken 
gemaakt worden. 

Ga je naar MMC? Bereid je bezoek dan goed voor:

Luijten Kunstgebitten Centrum voor Tandprothetiek 
ALLEEN SAMEN krijgen we Corona onder controle
Gebroeders Hoeksstraat 45

5521 BL  Eersel

T: 0497 – 51 41 21 | M: 06 12 69 26 42

 www.luijtenkunstgebitten.nl | info@luijtenkunstgebitten.nl

Na bijna 33 jaar met zeer veel plezier, passie en gedrevenheid voor mijn vak 

als tandprotheticus, is nu echt de tijd aangebroken om een tandje terug 

te schakelen. Vanaf 1 januari 2021 zal ik de praktijk aan de Leenderweg in 

Eindhoven vol vertrouwen overdragen aan Mondzorg Centrum de Polders. 

Voor ons en vele van u geen onbekende, wij werken al vele jaren samen met 

Mondzorg Centrum de Polders als verwijspraktijk voor onze Implantologie 

patiënten.

Deze weloverwogen stap was niet gemakkelijk, ik houd van mensen, mijn vak en 

bovenal blije en tevreden patiënten. Je bouwt na zoveel jaar een waardevolle band 

met elkaar op. Of het nu gaat om de allereerste gebitsprothese voor de patiënt of 

voor menigeen zelfs de 5e gebitsprothese of voor patiënten woonachtig aan de 

andere kant van de wereld of wanneer je op 95-jarige leeftijd in de auto stapt om 

naar de praktijk aan de Leenderweg te komen, eenieder met een eigen reden en 

eenzelfde doel. Een mooi en goed functionerend kunstgebit. Het doet mij goed, 

al het vertrouwen wat u mij in al die jaren hebt gegeven. Dit heeft er mede voor 

gezorgd dat ik na bijna 50 jaar werkzaam te zijn in Tandtechniek en Tandprothetiek, 

op dit moment nog geen afscheid wil nemen van mijn prachtige vak.

De praktijk Luijten Kunstgebitten in Eersel zal ik samen met mijn vrouw Astrid nog 

enige jaren voortzetten. We gaan dit echter wel in een rustiger tempo doen, wat kan 

nu wij u in Eindhoven overdragen aan onze collegae tandprotheticus.

Nogmaals veel dank voor alle mooie jaren en bijzondere contacten die ik samen met 

u heb mogen beleven in de praktijk aan Leenderweg Eindhoven.

“Het doet mij goed, al het vertrouwen 
wat u mij in al die jaren hebt gegeven.”
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Of je zoekt de
uitslag zelf op. 

Blĳf thuis. 
Wacht op de 
uitslag.
Ben je erg ziek?
Dan blĳven ook je 
huisgenoten thuis.

De GGD belt 
met de uitslag. Geen corona? 

Dan kun je weer 
naar buiten...

Wel corona? 
Iemand van de GGD
helpt je verder. 

Ben je in 
quarantaine? 
Maak die dan af.

Ben jij op zoek naar een leuke baan in de gehandicaptenzorg? Die vind je bij 
Severinus! Wij zoeken bevlogen, liefdevolle collega’s voor diverse woonhuizen en 
dagbestedingslocaties.

Kom werken bij Severinus!
Beleef mooie momenten

Severinus Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven | 040 258 63 11 | info@severinus.nl | www.severinus.nl

Ondersteuning op maat: Wonen | Leren | Werken | Vrije tijd | Thuisondersteuning | Multidisciplinair Behandelcentrum

Solliciteer!
Bekijk de mogelijkheden op www.severinus.nl/vacatures en 
solliciteer direct. Sfeer proeven? Bezoek JobStart of ga voor meer 
informatie en fi lmpjes naar onze website of social media-accounts 
@severinusveldhoven.

‘Ik heb veel geleerd over de 
omgang met mensen’
Als slagerszoon lag de toekomst van Bart 
Laureijs (26) in de slagerij van zijn vader. 
Tóch gooide hij twee jaar geleden het roer 
om. Hij koos voor de zorg. Met succes!

Twee jaar geleden startte Bart met de 
opleiding social work in Breda. Dit had 
zijn omgeving niet gedacht. Tóch liep Bart 
al langer met het idee om het slagersvak 
te verlaten. “Ik merkte dat mijn toekomst 
niet in het slagersvak zou liggen. Ik trok 
er 1,5 jaar voor uit om erachter te komen 
wat wel bij me paste. Een klant uit de sla-
gerij werkte bij Jeugdzorg, dat interes-
seerde me. Toen ik daar meeliep, sloeg de 
‘zorg-vonk’ over. Ik startte met mijn oplei-
ding en niet veel later liep ik stage bij de 
naschoolse opvang Xieje van Severinus.”
Levensgeschiedenis

Nu werkt Bart in een woonhuis van Seve-
rinus. “Ik heb het ontzettend naar mijn zin. 
We hebben een erg fijn team. Het samen-
werken met collega’s, de bewoner en zijn/
haar familie is heel gemoedelijk. We zijn 

erg transparant naar elkaar, daar houd 
ik van. Ik vind de ruime levensgeschie-
denis van de bewoners fascinerend. En 
ondanks hun leeftijd, proberen we continu 
op zoek te gaan naar nieuwe uitdagin-
gen.”

Spanningsboog
“Bij de doelgroep waarmee ik werk, zie 
je dat de spanningsboog kort is. Hier-
door vervallen de bewoners snel in een 
bestaand ritme. Ik vind het leuk om dit 
te doorbreken en nieuwe activiteiten te 
ondernemen. Zoals een rit naar een ijssa-
lon”, zegt Bart met een lach. 

Toekomst
“Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij 
Severinus. Mijn toekomst ligt zeker in 
de zorg. Het mooist vind ik dat ik veel 
heb geleerd over de omgang met men-
sen. Hoe ik mezelf aanpas om een leuke 
en fijne omgang te hebben met mensen 
met een beperking. Nee, ik zit goed in de 
zorgsector!”

VERMINDEREN BEROERTES BIJ HARTRITMESTOORNIS
Veel oudere Nederlanders hebben last van 
de hartritmestoornis boezemfibrilleren. 
Bijhen neemt de pompfunctie van het hart 
af. Daardoor vertraagt de bloedstroom en 
kunnen er stolsels ontstaan in het bloed, 
wat leidt tot een grotere kans op een 
beroerte. Bloedverdunners kunnen dit 
risico verminderen.

Maar zo’n 5 procent van de mensen die 
met boezemfibrilleren in het ziekenhuis 
terechtkomen, kan geen bloedverdunners
gebruiken. Vanwege een andere (soms 
aangeboren) aandoening lopen zij bij het
gebruik van antistollingsmiddelen een te 

groot risico op bloedingen. Gevolg is dat 
zij een grotere kans op een beroerte hou-
den. Sluiting van het linker hartoor, een 
uitstulping van de linkerboezem, kan dit 
risico mogelijk verminderen. 

Naast een betere kwaliteit van leven zou 
dit ook tot kostenbesparing kunnen leiden. 
De verpleeg- en revalidatiekosten na een 
beroerte zijn immers hoog. Internationale 
studies laten zien dat sluiting van het linker 
hartoor een veelbelovende ingreep is. 

Veertien Nederlandse ziekenhuizen, onder 
leiding van het St. Anthonius Ziekenhuis, 

starten een zes jaar durend onderzoek 
naar de effectiviteit van deze behandeling. 

Hieraan doen 600 patiënten mee.
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Plexiglas schermen - (plastic) mondkapjes - vloerstickers - tapes - handgel displays - afzetlinten

3D-VCN - (Sport) Podotherapie Eindhoven 
Airbornelaan 140 | 5632 JG Eindhoven
% 040 - 290 30 36

3D-VCN - Podotherapie Stratum 
Gladiolusstraat 20 | 5644 ND Eindhoven
% 040 - 254 93 33

3D-VCN - Podotherapie Vredesplein 
Van Speijkstraat 50 | 5612 GE Eindhoven
% 040 - 290 30 36

Jaap den Doop Kris Seuren Jeroen Koch

Optimaal voetenwerk middels 
3D  CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland - 
Eindhoven vindt dat nog weinig mensen zich 
bewust zijn van wat de (sport)podotherapeut 
kan doen om de oorzaak van voetgerelateerde 
lichamelijke klachten weg te nemen. Via een 
maandelijkse column willen we een kijkje in 
onze wereld geven.

Huisschoenen op maat?!
Nu de winter in aantocht is zal de tempe-
ratuur snel dalen.  Bij 3D-VCN is er ook de 
mogelijkheid om de zooltherapie te ver-
werken in custom-made huisschoenen. 
Meerdere hoge en lage modellen zijn te 
zien middels een link op onze eigen site 

of op: www.� tsfootwear.nl.

Wij merken hierbij graag op dat de huis-
schoen geen vervanging zal zijn van een 
goede schoen met podotherapeutische 
zool. In en om het huis is het ideaal de huis-
schoen te gebruiken, lekker warm aan de 

voeten en het comfort van uw eigen voet-
bed. Zeker in deze onzekere tijd dat men 
meer thuis is kan dat een ideale oplossing 
zijn. Met de modellen die er zijn is de keuze 
komende winter weer voldoende. Met 
behulp van dezelfde 3D CAD-CAM techniek, 
zoals onze podotherapeutische zolen wor-
den gefreesd, worden deze custom-made 
huisschoenen met het 3D freessysteem en 
in een speciaal daarvoor ingerichte werk-
plaats professioneel vervaardigd.

 Team 3D-VCN 

www.3d-vcn.nl
@3DVCN

Knie- of heupprothese voorkomen met 
voorlichtings- en trainingsprogramma
Als eersten van Nederland starten 
Máxima MC (MMC), huisartsenorganisa-
tie PoZoB en fysiotherapeuten in regio 
Eindhoven met GLA:D®. Dit is een voor-
lichtings- en trainingsprogramma voor 
patiënten met heup- en knieartrose, 
dat is gebaseerd op de laatste weten-
schappelijke inzichten. Het programma 
vermindert pijn en voorkomt dat klach-
ten verergeren. Zo kunnen patiënten in 
hun eigen buurt en met eigen inzet een 
knie- of heupprothese uitstellen of zelfs 
voorkomen.
 
Patiënten met klachten van de heup of 
knie worden regelmatig door de huisarts 
doorverwezen naar afdeling orthopedie 
van Máxima MC. Als blijkt dat er sprake is 
van artrose en een operatie nog niet nodig 
is, werd tot nu toe een begeleidingstra-
ject ingezet. De verpleegkundig specialis-
ten van orthopedie, onder wie Christa van 
Doesburg, verzorgden speciale spreekuren 
voor deze patiënten: “Tijdens ons spreek-

uur gaven we vooral advies en begeleiding 
over het omgaan met en het accepte-
ren van deze chronische aandoening. Wij 
zagen hoeveel baat patiënten hadden 
bij meer aandacht voor leefstijladvies en 
gerichte oefentherapie. Dit effect zorgde 
voor een andere denkwijze. We consta-
teerden dat dit zorg is die eigenlijk niet in 
het ziekenhuis hoeft plaats te vinden.”
 
Oefentherapie bij de fysiotherapeut
Samen met orthopedisch chirurg Wil-
lem den Boer haalde Van Doesburg het 
Deense programma GLA:D® (Good Life 
with Osteoarthritis in Denmark) naar MMC: 
“GLA:D® is een programma dat is geba-
seerd op de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Door een duidelijk behandelplan 
en afspraken met huisartsen en fysiothe-
rapeuten krijgen patiënten dezelfde voor-
lichting en dezelfde oefentherapie bij de 
fysiotherapeut.” De voorlichtingssessies 
vinden plaats in het ziekenhuis, waar de 
patiënten informatie krijgen over onder 

meer de symptomen, risicofactoren en het 
omgaan met artrose. De behandeling bij 
de fysiotherapeut duurt zo’n zes weken en 
bestaat uit ongeveer twaalf oefensessies. 
De fysiotherapeut maakt voor elke patiënt 
een persoonlijk programma dat past bij 
zijn of haar situatie.  
 
Minder pijn en pijnstillers
De resultaten van GLA:D® in Denemarken 
laten zien dat de patiënt baat heeft bij het 
programma, doordat hij minder pijn heeft, 
minder pijnstillers hoeft te nemen en hij 
zijn kwaliteit van leven ziet verbeteren. 
De resultaten zijn direct na afloop van de 
behandeling te zien en na twaalf maan-
den zelfs verder verbeterd. “We hopen dat 
het zelfs een blijvende positieve invloed 
heeft op de leefstijl van de patiënt. En als 
hij toch ernstige klachten houdt en een 
operatie de juiste keuze is, kan de patiënt 
uiteindelijk weer bij ons terecht in het 

 ziekenhuis.”
 
Patiëntgerichte zorg
Door het programma worden naar ver-
wachting minder patiënten te vroeg naar 
het ziekenhuis verwezen voor een knie- of 
heupprothese. Een prothese kan de kwali-
teit van leven aanzienlijk verbeteren, maar 
gaat gemiddeld 15 tot 20 jaar mee. Hierna 
is er een nieuwe operatie nodig; een grote 
ingreep met een hoger complicatierisico 
en vaak minder positieve resultaten.

GLA:D® is een voorbeeld van de projec-
ten waarmee Máxima MC bijdraagt aan 
kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte 
én goedkopere zorg onder de noemer 
‘Verantwoorde zorg’. Het project is een 
samenwerking tussen Máxima MC, PoZoB 
en fysiotherapeuten in de regio, met 
ondersteuning van zorgverzekeraar VGZ.
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Een nieuwe golf vraagt om extra handen
Vanaf het moment dat de eerste 
 coronagolf werd bereikt en dit een grote 
invloed op de zorg bleek te hebben, 
ondersteunen medewerkers van het 
Extra handen punt van Transvorm de 
landelijke campagne Extra handen voor 
de Zorg. 

Deze campagne is een initiatief van 
o.a. regionale werkgeversorganisaties, 
ministerie van VWS, Nu’91, CNV, Actiz. 
Extra handen voor de zorg is een breed, 
niet-commercieel samenwerkingsverband. 
Hiermee willen zij vraag en aanbod binnen 
de zorgsector bij elkaar brengen. “Het doel 
van de campagne wordt eigenlijk al duide-
lijk gemaakt met de naam. We willen extra 
hulp werven om de druk te verminderen,” 
legt Diann de Jong, van Supportteam Zorg 
en Welzijn bij Transvorm, uit. 

Coronagevallen nemen toe,  waardoor 
 zorgorganisaties extra ondersteu-
ning nodig hebben. Niet alleen raken 
de  ziekenhuisbedden opnieuw vol, ook 

 binnen verpleeghuizen is er veel vraag 
naar extra handen, zeker wanneer er 
cohorte-afdelingen moeten worden inge-
richt. “Het is een hectische tijd, waarin de 
zorg extra aandacht nodig heeft,” aldus 
Diann. 
Puzzelen, puzzelen en nog meer puzzelen
Diann geeft aan dat veel mensen graag 
willen helpen. Zowel vrijwilligers als 
zzp’ers melden zich aan om gekoppeld 
te worden aan een organisatie met een 
ondersteuningsvraag.
Tegelijkertijd schrijven ook studenten en 
gepensioneerde zorgverleners zich in. “Het 
is aan de zorgorganisatie zelf om mensen 
op een creatieve manier in te zetten. 
Ieder mens heeft een eigen wens. Zowel 
de organisaties als de mensen die zich 
aanmelden geven hun eigen eisen aan. 
“We willen vraag en aanbod zo goed 
mogelijk laten aansluiten. Dit kan zijn in 
opleiding, ervaring maar ook bv in kilome-
ters reistijd of wel/niet met coronapatiën-
ten werken.” 

Een sterke noodzaak blijft
Ondertussen heeft de campagne al veel 
succes gehad, waar grote en kleine orga-
nisaties aanzienlijk baat bij hebben. Toch 
merkt Diann dat het aantal aanmeldingen 
van zorgmedewerkers daalt. “De scholen, 
reguliere zorg en contactberoepen draaien 
door. Zo geeft de docent Verpleegkunde 
nog les en is de fysiotherapeut nog aan 
het werk. Hierdoor kunnen zij geen extra 
handen bieden. 
Samen met het feit dat vorige hulp-
verleners tijdens de eerste golf bij 

 zorgorganisaties zijn blijven plakken, zorgt 
dit ervoor dat we steeds op zoek zijn naar 
nieuwe Extra Handen.”
De meeste vraag naar extra handen gaat 
uit naar gediplomeerde zorgmedewerkers. 
Uitdaging voor de zorgorganisaties om 
hier creatief mee om te gaan. Zo worden 
nu mondjesmaat ook extra handen ingezet 
bij schoonmaakwerkzaamheden in het zie-
kenhuis en gaan verpleeghuizen nadenken 
hoe ze extra handen kunnen inzetten bij 
ondersteunende diensten. En ter onder-
steuning van de gekwalificeerde zorgme-
dewerkers.
Het Extra handen punt van Transvorm 
doet haar uiterste best om zoveel  mogelijk 

zorgorganisaties van hulp te voorzien.  
“Goede zorg is zo belangrijk, juist nu! Er 
zijn enorm veel handjes nodig om de zorg 
te ondersteunen. Fijn dat we hier vanuit 
Transvorm iets in kunnen betekenen.”

Extra structurele instroom in de sector
Naast de acties van Transvorm om tijdelijk 
extra handen in te zetten werken we aan 
structurele instroom in de sector. Deze 
acties zijn onder andere gericht op zij-in-
stromers uit andere sectoren. In een per-
soonlijk gesprek vertellen we je meer over 
de mogelijkheden. 
Meld je aan via ikzorg@transvorm.org

‘Het was spannend in het begin, maar ik 
heb het gevoel iets te hebben betekend’
Door Corona wordt de druk op 
zorgorganisaties steeds groter. Het 
aantal mensen met Corona blijft 
groeien, ook onder het personeel van de 
zorgorganisaties zelf. Daardoor wordt het 
steeds moeilijker om voldoende goede 
zorg te kunnen bieden. 
‘Extra handen voor de zorg’ ondersteunt 
waar de personele nood het hoogst is. 
We koppelen (oud) zorgmedewerkers 
die tijdelijk bij willen springen, aan 
zorgorganisaties die behoefte hebben 
aan extra personeel.In Brabant worden 
(oud)zorgmedewerker gekoppeld door 
het Regionaal extra handen punt van 
Transvorm. Inmiddels hebben al 450 (oud)
zorgmedewerkers via extra handen voor 

de zorg ondersteuning geboden aan zorg 
organisaties in Brabant.

Oproep!
Ben jij een (voormalig) verpleegkundige, 
verzorgende, helpende of oud-zorgver-
lener, met of zonder BIG-registratie, en 
wil jij je extra inzetten tijdens Corona? 
Dan zijn we op zoek naar jou! Al heel veel 
gedreven oud zorgmedewerkers gingen 
je voor. Misschien word je nu nog niet 
meteen ingezet, maar we verwachten de 
komende maanden nog veel vraag om 
ondersteuning te krijgen.

Meld je aan via:
www.extrahandenvoordezorg.nl !



16  ZORG INFORMATIEKRANT NAJAAR 2020

Meer informatie? T 06 -156 41 949|  info@fysio-langerthuis.nl  | www.fysio-langerthuis.nl
Hurksestraat 43 • 5652 AH • Eindhoven

WIJ KOMEN OVERAL
ZORG GOED VOOR ELKAAR EN ZORG GOED VOOR JEZELF!

Dit is een van de belangrijkste adviezen in deze tijd. Of je het nou om draait: 
zorg goed voor jezelf en voor elkaar, het maakt niet uit. De essentie zit hem in 
het woord ‘zorgen’.

Wij als Langer Thuis, zijn gespecialiseerd in het zorgen voor…
Ook in deze tijden, met alle lastige maatregelen erbij, staan wij klaar om te zor-
gen voor iedereen die fysiotherapie of ergotherapie nodig heeft. Wij doen niet aan 
wachtlijsten, je kunt altijd bij ons binnen een week terecht. Wij komen aan huis 
indien nodig, dat is nooit een probleem. Samen met u en eventueel uw omgeving 
bekijken we samen wat er mogelijk is en wat nodig is. Dit soort overleggen doen 
wij natuurlijk altijd volgens de maatregelen en richtlijnen van de overheid.

Ondanks dat de maatregelen het ons lastig maken, gaat de zorg voor u altijd voor 
en door.

Wat deze tijd ons ook geleerd heeft, Is dat de basis gezondheid belangrijk is. Wat 
wil dat dan zeggen? Er wordt steeds gepraat over kwetsbare groepen, dat is echt 
niet alleen maar de leeftijd. Als u door een ziekte of aandoening, minder belast-
baar bent, bent u kwetsbaarder. Dat betekent dus extra goed voor jezelf zorgen.

Zoals u ziet, Langer Thuis staat voor u klaar, ook in deze tijden van moeilijke maat-
regelen, afstand houden en andere manieren van met elkaar omgaan.

Fysiotherapie & Ergotherapie Langer Thuis

Hoe maken we ons systeem sterker?
1. gezond en gevarieerd eten
2. voldoende bewegen 
3. genoeg slapen

Voor punt 2 en 3 kunt u ons inschakelen, als daar problemen liggen. Over-
gewicht heeft een negatief e� ect op ons afweersysteem wat betreft het 
COVID-19 virus. Bovenstaande punten hebben daar invloed op. Sinds sep-
tember is onze praktijk gecerti� ceerd voor de speciale aanpak van het GLI 
(geïntegreerde life-style interventies) programma. Dit programma zet in op 
deze drie punten, om een gezonde levensstijl en een gezonder leven te ver-
krijgen. Dit is wat we eigenlijk al deden, maar nu is het samengevat in een 
programma en vanuit de zorgverzekeraars goedgekeurd.

Meer informatie?
Voor het maken van 

een afspraak kunt u ons bereiken op:T 06 -156 41 949
 info@langerthuis.nl

Jeugdzorg op zoek
naar pleegouders

Van 28 oktober tot en met 4 november 
is het voor de zesde keer de Week 
van de Pleegzorg. Een initiatief van 
Pleegzorg Nederland en bedoeld om de 
aandacht te vestigen op het belang van 
pleegzorg en het tekort aan pleegouders 
in ons land.  Ook pleegzorgorganisatie 
Combinatie Jeugdzorg start deze week 
een zoektocht naar nieuwe pleegouders.

Pleegzorg betekent dat een kind voor 
korte of langere tijd in een ander gezin 
verblijft omdat wonen bij de eigen ouders 
door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. 
Soms logeren kinderen af en toe een 
weekend bij pleegouders. Vaak wonen 
kinderen zeven dagen in de week in een 
pleeggezin. Pleegzorg blijft als opvang-
vorm het dichtst bij de natuurlijke gezins-
situatie. Openjewereld.nu

Benieuwd wat jij kunt doen? 
Doe de test op Openjewereld.nu, de 
 landelijke wervingscampagne-site voor 
pleegzorg. Hier krijgt ‘pleegzorg’ beteke-
nis vanuit het perspectief van het kind, de 
ouder, de pleegouder en de pleegzorg-
begeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard 
nodig, want voor ruim 22.000 kinderen 
is een veilig en stabiel thuis niet vanzelf-
sprekend.

Iets voor jou?
Wil je weten of pleegzorg iets is voor 
jou? Vraag een informatiepakket aan via 
 pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl of 
volg vrijblijvend een online informatie-
avond. De eerstvolgende is op donderdag
19 november van 20.00 tot 21.15 uur. 
 Aanmelden hiervoor doe je via:
combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.

Specialisten ontwikkelen 
leefstijlprogramma om hart- en 
vaatziekten te voorkomen
Het Nederlandse Hart Netwerk 
bestaande uit huisartsenpraktijken 
en de vier ziekenhuizen uit de regio 
Zuidoost-Brabant hebben samen met de 
TU/e een leefstijlprogramma ontwikkeld. 
Met de webapp kunnen mensen met een 
verhoogde kans op een hartziekte hun 
levensstijl verbeteren. Met de data die de 
app oplevert, gaan wetenschappers van 
de TU/e aan de slag om het programma 
verder te ontwikkelen. Hoogleraar TU/e 
en cardioloog prof. dr. Lukas Dekker van 
het Catharina Ziekenhuis: “Preventie 
is de ultieme behandeling voor veel 
potentiële hart- en vaatpatiënten! Er 
is een oude zorgwet in beton gegoten: 
voorkomen is nou eenmaal beter dan 
genezen.” 

De webapp wordt gratis ter beschikking 
gesteld. “Elke deelnemer stelt zijn eigen 
targets in binnen het programma. Kan je 
100 meter lopen op een dag, dan daagt 
het programma je uit om elke keer let-
terlijk een stapje verder te gaan”, ver-
duidelijkt universitair hoofddocent TU/e 
en cardioloog dr. Hareld Kemps van het 
Maxima MC. “Door middel van motive-
rende berichten en leefstijl uitdagingen 
activeren we mensen om aan de slag te 
gaan en vooral: aan de slag te blijven.” 

De meerwaarde van dit project zit in de 
samenstelling van de deelnemers. Het 
Nederlands Hart Netwerk is de drijvende 
kracht achter het programma. In dat net-
werk slaan huisartsen, ambulancedien-
sten en de vier ziekenhuizen succesvol de 

handen ineen om de hartzorg in de regio 
te verbeteren. “Doordat wetenschappers 
van de TU/e nu aansluiten bij dit pro-
ject, ontstaat er een enorme potentie”, 
zegt Lukas Dekker. “Die wetenschappers 
onderzoeken hoe we mensen kunnen hel-
pen bij het verbeteren van hun leefstijl.” 
Hareld Kemps is ook enthousiast over 
de samenwerking: “Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om dit programma succesvol te 
maken met hopelijk als belangrijkste uit-
komst: betere gezondheid van de mensen 
in Zuidoost Brabant.” 

De input van deelnemers is daarbij als 
vanzelfsprekend van belang in dit experi-
ment: hoe ervaren zij het gebruik en nut 
van een dergelijk programma en welke 
voordelen kunnen hier uit gehaald wor-
den? Kemps: “Met deze informatie zul-
len we blijven ontwikkelen om zo tot een 
steeds beter op de patiënt toegepast 
programma voor leefstijlverandering te 
komen.”

Voorkomen van hart en vaatziekten
In Nederland leven zo’n anderhalf  miljoen 
mensen met een hart- of vaatziekte. Deze 
ziekten zijn op dit moment de meest 
belangrijke doodsoorzaak in Nederland. 
Risicofactoren voor het ontwikkelen van 
deze ziekten zijn onder andere ongezonde 
voeding en weinig bewegen. Uit onder-
zoek is gebleken dat je door gezond te 
leven een groot deel van deze hart- en 
vaatziekten kunt voorkomen. 

www.samengezondhart.nl 
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Tarwelaan 60 | 5632 KG  Eindhoven  
Tel: 040-8446452 | www.devoetwinkel.nl

Heerlijk 
de herfst 

door!

Help mee aan de ontwikkeling van de  
Early Warning Scan voor Borstkanker!
De wereld staat stil als een vrouw de diagnose borstkanker krijgt. Dat gebeurt ruim 
15.000 keer per jaar in Nederland. In 3.000 gevallen gaat het om jonge vrouwen. 
Zij moeten het altijd zelf ontdekken met ‘kijken en voelen’ omdat er voor hen geen 
screeningsmethode is. 

Het overkwam ook Yvonne en Hülya. Yvonne beschreef haar dramatisch verlopen ziekte-
proces in 19 blogs. Zij overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ook Hülya beschreef 
moedig haar ziekteverloop. Zij heeft het overleefd.

Links: Yvonne    Rechts: Hülya

Beide jonge vrouwen zijn de naamgevers van de Stichting YvYa. Lees hun verhaal op 
www.yvya.nl.
Door deze twee jonge vrouwen is het idee voor de Early Warning Scan voor borst-
kanker ontstaan. Dit baanbrekende idee heeft in november 2019 een stimuleringsprijs 
 gewonnen.
De Stichting YvYa is opgericht om de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor 
borstkanker veilig te stellen. YvYa ondersteunt de ontwikkeling van de EWS met kennis, 
advies en geld.
Inmiddels bestaat YvYa uit een betrokken Denktank van vrouwen, een stevig bestuur en 
een deskundig ontwikkelteam.

Op de foto: De Denktank, het Bestuur en het Ontwikkelteam. 
Het team van betrokken experts heeft inmiddels bewezen dat de techniek werkt. Dit ont-
wikkelteam focust nu op het realiseren van het prototype in voorjaar 2021. Dan kunnen 
de eerste vrouwen al gescand worden. 

Er is geen tijd te verliezen! Met de EWS worden de vrouwen hun hele leven bewaakt, 
hoeven ze niet zelf te beoordelen of er iets mis is en helpen ze elkaar. 

Hiervoor is geld nodig. Iedere donatie brengt het prototype Early Warning Scan een 
beetje dichterbij. Alle vrouwen zijn erbij gebaat dat de ontwikkeling van de EWS niet 
 stilvalt. Want hoe eerder ontdekt, hoe lager de sterfte en hoe lichter de restschade.

Help alle vrouwen en doneer aan YvYa voor 
de Early Warning Scan.

Doe je mee? www.yvya.nl/doneren

De Voetwinkel: voor APK, onderhoud 
én behoud van uw voeten

Nu zult u denken een Algemene Periodieke
Keuring… bij De Voetwinkel?
Jazeker, want regelmatig de voeten laten 
meten en checken door een professional 
is echt geen overbodige luxe.

De voet is een constant veranderend 
onderdeel van het lichaam zowel van bin-
nen als buiten.
Ons drukke bestaan, altijd onderweg zijn 
en het ouder worden hebben hier veel 
invloed op.
Dit vergt onderhoud! Een goede comfort-
schoen geeft al een goede basis.

Laat uw voeten eens professioneel ver-
zorgen met aandacht en zorg, want een 
medisch pedicure ziet heel andere  dingen 
dan u zelf ziet. De professional kijkt 
naar veranderingen van de huid, nagels 
en terugkerende klachten. Denk hier-
bij aan eelt/kloven, likdoorns of ingroei-
ende nagels. De medisch pedicure kan dit 
 eventueel voorkomen en/of verhelpen door 

regelmatig onderhoud en advies te geven. 

Het behoud van onze voeten heeft betrek-
king met wat er in onze voeten gebeurd, 
hier kan onze register podoloog u in 
 adviseren en corrigeren door zool therapie, 
teenortheses, oefeningen of gewoon goed 
schoenadvies. Dit kan klachten zowel 
 verlichten als verhelpen en dit is van 
invloed op ons gehele gestel.

Team De Voetwinkel zorgt ervoor dat u vei-
lig en verantwoord bij ons kunt  winkelen. 
Uiteraard volgen wij de actuele maatre-
gelen van het RIVM. Kom dus gezellig 
langs, de koffie staat klaar. Maak alvast 
een afspraak bij onze medisch pedicure of 
register podoloog!

Tarwelaan 60 5632 KG Eindhoven 
0408446452 | www.devoetwinkel.nl  
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nieuwe patiënten 

mogelijk

rgrg
voor algemene tandheelkunde

Tijd, aandacht en zorg laat mensen weer lachen

Bolwerk 26 | 5509 MH Veldhoven | T 040 - 2541639  | www.depolders.nl

Veldhoven – Bij centrum voor Mondzorg 

De Polders in Veldhoven kun je terecht 

voor tandheelkunde, mondhygiëne, tand-

prothese en implantaten.  Sinds 2003 

staan wij voor je klaar en zorgen wij er 

samen met jou voor dat je met een stra-

lende glimlach naar buiten loopt. 

Diverse disciplines zijn verenigd bij 
De Polders. Je mag jezelf een centrum noe-
men wanneer er minimaal drie disciplines 
zijn verenigd. Wij hebben tandprothetici, 
mondhygiënisten, tandartsen en een tand-
arts-implantoloog onder één dak. Wij zijn 
dus multidisciplinair. Daardoor bieden wij 
bijna alles op tandheelkundig gebied. Dat 
is handig voor een patiënt. Hij of zij komt 
binnen en hoeft de deur niet meer uit. De 
lijnen zijn kort en dat maakt overleg makke-
lijk. Daarnaast onderscheiden we ons ook 
nog eens doordat we onze eigen tandtech-
niek in huis hebben. Je vindt bij de  Polders 
dus ook tandtechniekers. 
Bij de Polders kan je onder andere terecht 
voor alles dat uitneembaar is. Denk aan 
een kunstgebit en frameprotheses. Alles 
wordt op maat gemaakt en met de per-
soonlijke aandacht die de patiënt verdient. 
Hiervoor kun je terecht bij onze tandpro-
thetici. Het werk van de tandprotheticus is 
een waar ambacht, iedere mond is anders 
en elke prothese is uniek. Met hun jaren-
lange ervaring zorgen onze tandprothetici 
voor een functionele prothese en voor een 
stralende glimlach die bij je past.  
Hiernaast kun je bij de Polders ook terecht 
voor reguliere en esthetische tandheel-
kunde. Onze tandartsen zijn BIG geregis-
treerd. Samen met de mondhygiënisten 
en preventieassistente staan zij garant 
voor de totale mondgezondheid. Een 
belangrijk doel van de behandelingen bij 
de Polders is preventie. Wij willen graag 
problemen proberen te voorkomen. 
Samen met jou gaan we voor een 
gezond gebit en het behouden hiervan. 

Een samenwerking tussen de verschillende 
disciplines helpt hieraan mee. 
In het kader van preventie geven wij 
aan onze jongste patiënten poetslessen. 
Samen met de ouders leren de kinderen 
op een leuke manier hoe je goed voor je 
tanden kunt zorgen. Uiteindelijk krijgen 
ze een poetsdiploma om aan iedereen 
te laten zien hoe goed ze kunnen poet-
sen. Deze poetslessen vallen volledig in de 
 basisverzekering. 

Met tandarts-implantoloog Kho hebben wij 
een echte specialist in huis op het gebied 
van implantologie. Heb je een gebitspro-
these die los zit of vanuit esthetisch of 
functioneel oogpunt een kunstwortel nodig 
waarop een kroon gemaakt kan worden? 
Samen kijken wij graag naar de mogelijk-
heden en oplossingen. 

Bij de Polders zijn wij constant in ontwik-
keling om je de beste zorg aan te bieden. 
Daarom horen wij ook graag  wat wij kun-
nen doen om onze zorgverlening te verbe-
teren. Een ontwikkeling die op dit moment 
plaatsvindt is de digitalisering van de gebit-
sprothese. Zo worden bij ons de persoon-
lijke afdruklepels geprint. Op termijn zal dit 
minder afspraken betekenen, waardoor je 
eerder geholpen bent. Daarnaast maken 
onze tandartsen ook gebruik van een 
mondscanner waardoor een “hap afdruk’’ 
voor kroon-en brugwerk alleen in uitzon-
derlijke situaties nodig is. 
Met ons team willen wij het beste voor de 
patiënt en willen wij laagdrempelig zijn. 
Wij behandelen de patiënten zoals wij 
zelf behandeld willen worden. Het is voor 
ons belangrijk dat de patiënt gehoord 
wordt. Wij proberen ons hiermee te 
 onderscheiden. 

Het mooiste van de tandheelkunde is dat 
wij iemand kunnen helpen. Daar doen wij 
het voor. Als de patiënt tevreden,  dank-
baar en met een stralende lach de deur uit-
gaan, hebben wij het goed gedaan. 

Je vindt ons vlakbij de Hovenring aan 
de Heerbaan. 

De Polders – centrum voor mondzorg
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Fysiotherapie bij SportpleinEindhovenFysiotherapie bij SportpleinEindhoven

J.C. Dirkxpad 7 • 5631 BZ Eindhoven • TEL: 040 7600090
www.sportpleineindhoven.nl

SPORTPLEINEINDHOVEN
BESTAAT UIT EEN

SAMENWERKINGSVERBAND MET:

Podotherapeuten: 
Ulrike Arts en Bas Bartels

Osteoapaten:
Jeroen van Duursen en Job van Beek

Echogra� st: Wietse van de Werf

Fysiotherapeuten: 
Oliver Pasemko en Femke van Moorsel

Sportfysiotherapeut: Ruud Berkers

Manueel therapeut: 
Joost Haaksman

WIJ BIEDEN:
-advies thuiswerkplek 

-houdings- en bewegingsadvies
voor thuiswerkers

-fysiotherapie
-sportfysiotherapie
-manuele therapie 

-echogra� e
-shockwave

-dry needling
-fysio en � t 

-loopanalyse

In deze tijd is het soms een uitdaging om te blijven bewegen. Hoe blijf je in beweging wanneer je thuis 
werkt en de sportvereniging is gesloten vanwege het Coronavirus?

Het kan bijvoorbeeld al gemakkelijk door in de ochtend te doen alsof je naar je werk gaat door eerst een 
rondje te � etsen of te wandelen voordat je achter je laptop duikt.

Veel mensen die thuiswerken hebben nog geen ideale werkplek. 
Een goed ingerichte werkplek kan nek-en schouderklachten voorkomen.

Gedurende dag zijn er volop mogelijkheden om te bewegen tijdens het thuiswerken. 

De fysiotherapeuten van SportpleinEindhoven houden juist van die uitdaging om mee te denken in 
het optimaliseren van je werkplek of oefeningen die op je eigen werkplek kan doen. 
De mogelijkheid bestaat om een consult te doen door middel van videobellen. 

Er is een gratis inloopspreekuur ieder maandagavond van 19.00 – 20.00 uur en
dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur.
Of je nu topsporter bent, recreant of helemaal niet sport, bij sportplein Eindhoven 
ben je altijd welkom.

Fysio Sportplein 
Eindhoven
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Word jij onze nieuwe collega?

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

Wmo-organisatie voor hulp bij het huishouden

Poetszorg, poetsen met een praatje
Huishoudelijke ondersteuning
Poetszorg is een door de gemeente gecontracteerde Wmo-partij voor huishoudelijke 
ondersteuning. Dat betekent dat iedereen met een ‘indicatie huishoudelijke ondersteu-
ning’ voor Poetszorg kan kiezen of naar Poetszorg kan overstappen. 

Natuurlijk schoon
Poetszorg werkt met eigen, milieuvriendelijke poetsmiddelen. Deze worden onder het 
motto ‘goed gereedschap is het halve werk’ gratis ter beschikking gesteld. Zo blijft er tijd 
over voor het sociale aspect, zoals een goed gesprek en een kopje koffie.

Dankbaar werk
Poetsen bij Poetszorg is erg dankbaar werk. Je werkt bij mensen die zelf niet meer kun-
nen zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Je krijgt je vaste poetsadressen in de buurt 
en je werkt op tijden die jou en de klant het beste uitkomen. Je komt bij Poetszorg in 
dienst en het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleging, Verzor-
ging en Thuiszorg. 

Word jij onze nieuwe collega?
Poetszorg zoekt mensen-mensen. Kom jij ons team versterken in jouw regio? Of ben jij 
diegene die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft? Maak kennis met Poetszorg en 
ervaar het verschil. Bel ons via onderstaand telefoonnummer of meld je aan via onze web-
site. We ontmoeten je graag!

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op onze website www.poetszorg.nl of bel naar 085-0761100.

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie bij September Best
Einde van het jaar opent September aan de Veldweg 
in Best een fijn woonhuis met 24 appartementen voor 
ouderen met dementie. Het woonhuis, waar liefde, aan-
dacht en betrokkenheid centraal staan, ligt net buiten 
het dorpscentrum. Een mooie, rustige omgeving met alle 
voorzieningen in de buurt. Naast het woonhuis komt 
een gezondheidscentrum voor de inwoners van Best en 
omgeving.

Alle mensen die bij September komen wonen, hebben een 
ding gemeen: door dementie is zelfstandig wonen niet meer 
mogelijk. Dat betekent dat ze 24-uurszorg nodig hebben. 
Die hulp en zorg zijn bij September goed geregeld, maar 
wel anders dan we in de ouderenzorg gewend zijn in Neder-
land. Met de juiste hulp kunnen mensen met dementie nog 
verrassend veel. Bewoners leven als een grote  familie en 
doen de dingen waar zij blij van worden. Zij krijgen  passende 
zorg en een fijne dagindeling die kan bestaan uit bijvoorbeeld 

tuinieren, schilderen, koken, wandelen en fietsen. En familie, 
vrienden en bekenden zijn welkom. De deur staat altijd open.   

Regie houden over je leven    
Bij September zijn geen strakke dagschema’s waarin de 
bewoners om 7 uur douchen omdat zij dan aan de beurt 
zijn en vervolgens een heel programma krijgen voorgescho-
teld. Bewoners houden zelf de regie over het indelen van 
de dag. Laat naar bed, uitslapen en daarna samen met een 

begeleider een wandelingetje maken door de buurt of naar de 
supermarkt? Het kan. Mensen kunnen het leven voortzetten 
zoals ze dat gewend waren, zo lang mogelijk. 

Thuisgevoel
Mensen wonen in het woonhuis van September, ze verblij-
ven hier niet. Ze hebben een fijn eigen appartement, met 
woon-slaapgedeelte en een badkamer. Bewoners kunnen 
hun eigen meubels meenemen, waardoor het appartement 
herkenbaar, vertrouwd en veilig voelt. Zoals thuis. Maar ze 
kunnen ook naar een van de gezellige woonkamers, de grote 
leefkeuken of naar de grote tuin. Uiteraard zijn de woon-
huizen voorbereid op de oude dag. Maar wel zodanig dat de 
huiselijkheid niet verloren gaat door onnodige  aanpassingen 
en hulpmiddelen. 

Kijk voor meer informatie op www.wonenbijseptember.nl.

September biedt ouderen met dementie een fijne 

huiselijke woonomgeving. Een plek waar liefde, 

aandacht en betrokkenheid centraal staan. 

De woonhuizen hebben gezellige, ruime gezamenlijke 

woonkamers en een open eetkeuken met 

openslaande deuren naar tuin en terras. Bewoners 

kunnen het appartement inrichten met eigen 

meubilair en persoonlijke bezittingen. Ze bepalen 

zelf hoe hun dag eruitziet. Tegelijkertijd is er 24 uur 

per dag een professionele zorgverlener dichtbij. 

Dat maakt wonen bij September veilig en vertrouwd. 

Meer informatie over September Best? 

Neem dan contact op met woonconsulent 

Elmy Blonk via 088 - 572 32 35 of per e-mail 

via elmy.blonk@wonenbijseptember.nl.

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan

Open eind 2020: 

Se
pte

mber B
est

Wij zoeken 
nog collega’s!

Steunpunt Coronazorgen
Als je je zorgen maakt en met 
vragen zit over de gevolgen van 
de coronacrisis kun je terecht bij 
Steunpunt Coronazorgen. Op dit digitale 
Informatie- en Verwijscentrum (IVC) 
vind je alle betrouwbare informatie en 
doorverwijzingen.

Voor wie is dit steunpunt?
Het Steunpunt Coronazorgen is er voor 
iedereen, in het bijzonder voor als je het 
emotioneel zwaar hebt door de gevolgen 
van het nieuwe coronavirus. Bijvoorbeeld 
als je zelf COVID-19 hebt (gehad) of een 
dierbare in je omgeving. Of als je in de 
zorgverlening werkt. Maar ook als je door 
deze crisis het gevoel hebt dat je je voor-
uitzichten op de toekomst kwijt bent.

Wat is het?
Het Steunpunt Coronazorgen is één 
online plek met de nieuwste, toeganke-
lijke en betrouwbare informatie over men-
tale gezondheid tijdens de coronacrisis. 
Ook vind je een lijst met verwijzingen naar 
goede hulp-, zorg- en dienstverleners 
zodat je makkelijk betrouwbare hulp kan 
vinden.

Hoe lang blijft het bestaan?
De gevolgen van het nieuwe coronavirus 
voelen we nog lange tijd. Daarom is het 
Steunpunt Coronazorgen minimaal twee 
jaar actief.

Welke organisaties zijn er bij betrok-
ken?
Steunpunt Coronazorgen is opgezet 
door ARQ Nationaal Psychotrauma Cen-

trum (in opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport) 
in samenwerking met het RIVM. GGD 
GHOR Nederland en Nivel zijn er ook bij 
betrokken. Daarnaast is er nauwe samen-
werking met andere organisaties die zich 
bezig houden met psychosociale onder-
steuning.

Wat is een Informatie- en Verwijscen-
trum (IVC)?
Een IVC is een digitaal loket waar infor-
matie en hulp voor getroffenen van een 
ramp of crises op één plek bij elkaar 
wordt gebracht. Iedereen kan op een IVC 
terecht voor betrouwbare informatie en 
hulp voor het omgaan met de gevolgen 
van een ramp of crisis. Eerdere landelijke 
crisissituaties en rampen - zoals meest 
recent de vliegramp met vlucht MH17- 
hebben laten zien dat een IVC belangrijk 
is. Nu met de coronacrisis is er ook een 
IVC opgericht, het Steunpunt Coronazor-
gen. 

Contact
Voor vragen over lichamelijke gezondheid 
verwijzen we je graag naar je huisarts of 
de GGD
Voor algemene vragen over het nieuwe 
coronavirus bel je naar de Rijksoverheid. 
Het publieksinformatienummer is 0800-
1351. Dit telefoonnummer is dagelijks 
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Heb je inhoudelijke tips, een relevant ini-
tiatief of mis je informatie over mentale 
gezondheid in de coronacrisis? Mail ons: 
steunpuntcorona@arq.org.
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horen defi nitief  tot het verleden.
Kom nu langs bij een van onze 
verkooppunten en ervaar het zelf.

Artsen zijn enthousiast

„Joya schoenen zorgen voor een 
beduidend betere en meer recht-

opstaande lichaamshouding. Het 
looppatroon wordt veel vloeien-
der, de rug wordt rechter gehou-
den. Het regelmatig dragen van 
deze schoenen leidt tot sterke ver-
betering van de spierprestaties. Ik 
raad Joya schoenen praktisch iede-
reen aan bij problemen aan het be-
wegingsapparaat, maar zeker ook 
als schoen voor mensen die geen 
problemen hebben.“

„Joya schoenen stimuleren de 
lichaamsbalans en activeren be-
langrijke spiergroepen, van de 
tenen tot aan de rug. Joya 
schoenen zijn nuttig bij de 
behandeling van pijn in de hiel en 
voorvoet, en worden vaak gebruikt 
als ondersteunende behandeling 
bij achilles- en rugklachten.“

Contact:
Kloosterdreef  88a | Eindhoven 
040 244 10 21 
www.volksbelangeindhoven.nl

Heeft u zelf, familie, vrienden of  
bekende last van rugklachten, 
heup-, knie- of  andere gewrichts-
problemen? Dat is echt niet meer 
nodig. De gezonde schoenen van 
Joya met de zachte elastische zool 
hebben al duizenden mensen ge-
holpen om weer pijnvrij te kunnen 
bewegen. 

Wat is het geheim?
Het unieke van de Joya schoen is 
de zacht-elastische zool: Elke stap 
brengt u een fractie van een secon-
de in gewichtloosheid, waardoor je 
gewrichten worden beschermd. U 
heeft nog nooit een vergelijkbare 
schoen gedragen waarbij u dit ex-
treem comfortabele gevoel heeft 

ervaren. Joya schoenen brengen 
in veel gevallen ook verlichting bij 
zware benen, kniepijn, rugpijn en 
aderproblemen. Vooral bij voet-
problemen zoals Hallux Valgus of  
hielspoor is Joya een uitstekende 
keuze, omdat het zachte, elastische 
materiaal zich aan de voetvorm 
aanpast - pijnlijke drukpunten be-

Hielspoor, Hallux Valgus of gewrichtsproblemen - Joya helpt!
 Kom nu JOYA schoenen testen en ervaar het unieke comfortabele gevoel bij Volksbelang in Eindhoven

Voordelen en werking

⁕ hoog loopcomfort
⁕ ontlast de voeten vanaf de 
   eerste stap
⁕ zeer geschikt voor Hallux 
   Valgus en hielspoor
⁕ ontlast de gewrichten en 
   ontspant de rug spieren

Joya ontlast direct

Laura Dark Blue

Dr. Med. Simon Feldhaus 
(Baar, Zwitserland)

Dr. Med. Markus Muller 
(Luzern, Zwitserland)

Gewrichtsproblemen?

Knieklachten?

Ontdek nu de  knievriendelijke Joya collectie
► Verwent de voeten ► Stimuleert gezond lopen ► Ontlast de rug

De voeten worden door de elastische zooltechnologie van Joya 
ontlast tijdens het lopen en staan, waardoor drukpunten tot het 
verleden behoren. Daarnaast beveelt de vereniging AGR (Aktion 
Gesunder Rücken) Joya-schoenen aan als bijzonder rug vriendelijk.

Tina II Dark Grey Tony II Black Tony II GreyLaura Dark Blue

*

*Getest en aanbevolen door het “Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V.” en door het“Forum Gesunder Rücken - 
besser leben e.V.” Meer informatie: Aktion Gesunder  Rücken (AGR) e.V., Stader Straße 6, 27432 Bremervörde, �  .agr-ev.de

Volksbelang | Kloosterdreef 88a 
Eindhoven | 040 244 10 21 

�  .volksbelangeindhoven.nl

Praktijk dokter Lieveld

Dokter Lieveld is arts voor medische acu-
punctuur, acupressuur en ortho-manuele 
technieken in Nuenen en Eindhoven. De 
WHO (World Health Organisation 
van de VN) publiceerde een 
lijst met meer dan 100 
aandoeningen waar-
voor zij acupunctuur 
aanraadt: veel aller-
gische, chronische, 
huid-, pijn-, ontste-
kings-, psychische 
en vruchtbaar-
heids-
klachten. 

“PIJN HOORT ERBIJ” ALS JE OUDER WORDT: ONTERECHT 
WANT MET MEDISCHE ACUPUNCTUUR ZIJN VEEL PIJNKLACHTEN, OOK DIE BIJ OUDEREN, 
VAAK GOED TE BEHANDELEN
Mevrouw van der Weij was 82 
jaar. Ze was een nog viefe, zelf-
standig wonende dame die er 
goed uit zag, bij de tijd was en lid 
van verschillende clubjes. Terwijl 
ze toch veel last had van pijn in 
haar rug, schouders en armen. 
Volgens de dokters in het zieken-
huis was het niet te wijten aan 
haar inzakkende wervels. Het zou 
meer een spierkwestie zijn. Daar 
was niet veel aan te doen. Alleen 
pijnstillers slikken. 

Omdat niets hielp, kreeg 
mevrouw steeds zwaardere pijn-
stilling. Echter, ze werd daar dui-
zelig van: het voelde alsof ze een 
glaasje wijn te veel had gedron-
ken. Daardoor wilde mevrouw 
zelfs stoppen met autorijden, ter-
wijl ze nog pas haar rijbewijs vijf 

jaar verlengd had gekregen. Op aanraden van haar buur-
vrouw wendde ze zich vier jaar 
geleden tot mij. Toen ik aan 
mevrouw vroeg wat haar klachten 
waren, zei ze me: ‘PHPD…Pijn-
tje Hier, Pijntje Daar…’ Op zich 
een geestige uitdrukking, maar 
ook een teken aan de wand. Ze 
leek haar eigen pijn eigenlijk toch 
niet heel serieus te nemen…Dat 
klopte ook: ‘want dan lijk je zo’n 
zeurpiet’ zei ze…En: ‘het hoort 
er nu eenmaal bij als je ouder 
wordt…’ Maar ouder worden is 
geen ziekte. En aan veel klachten 
die aan ouderdom worden toege-
schreven, zoals pijn- reumatische 
en andere gewrichtsklachten, 
is vaak zeker wel iets te doen, 
bijvoorbeeld met medische acu-
punctuur. 
Toch was mevrouw wat bang was 

voor acupunctuurnaaldjes. Als 
een patiënt aangeeft de naald-
jes eng te vinden, gebruik ik ze 
natuurlijk niet. Ook al zijn de acu-
punctuurnaaldjes die ik gebruik 
superdun en ook al weet ik dat ze 
pijnloos zijn: dat doet er niet toe. 
Na één behandeling met acu-
punctuur met moderne laserap-
paratuur en met acupressuur 
(met zachte druk van mijn han-
den: géén kraken…) merkte 
mevrouw al: de pijn was direct 
veel minder. 

Daarna kwam ze nog een keer 
of zes wekelijks terug. Toen was 
ze praktisch van haar klach-
ten af. Momenteel komt ze een 
paar keer per jaar langs voor 
wat ‘onderhoudsbehandelingen.’ 
Zo blijft ze pijnvrij. 

www.acupunctuur-lieveld.nl 
Belt u gerust om advies: 

040-2837612

WHO (World Health Organisation WHO (World Health Organisation 
van de VN) publiceerde een van de VN) publiceerde een 
lijst met meer dan 100 lijst met meer dan 100 
aandoeningen waar-aandoeningen waar-
voor zij acupunctuur voor zij acupunctuur 
aanraadt: veel aller-aanraadt: veel aller-
gische, chronische, gische, chronische, 
huid-, pijn-, ontste-huid-, pijn-, ontste-
kings-, psychische kings-, psychische 
en vruchtbaar-

klachten. 

Deze column 
verschijnt maandelijks

Actuele informatie over 
het coronavirus
Op de gemeentelijke website eindhoven.nl vind je actuele informatie over de 
maatregelen rondom het coronavirus in Eindhoven. 

Voor algemene informatie en het laatste nieuws kijk je op rijksoverheid.nl en voor 
gezondheidsvragen op de website van het RIVM. Of bel de landelijke informatielijn van 
de overheid: 0800-1351. 
Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

VEELBELOVENDE INGREEP
BIJ ZIEKTE VAN MÉNIÈRE
Naar schatting 17.000 mensen in 
Nederland hebben de ziekte van Ménière. 
Hun evenwichtsorgaan is verstoord door 
een teveel aan vloeistof in het binnenoor. 

Ongeveer een op de vijf patiënten houdt 
meer dan tien jaar last van ernstige ziek-
teverschijnselen. Denk aan aanvallen van 
draaiduizeligheid, misselijkheid, oorsuizen 
en slecht horen. Bij hen is de ziekte niet 
onder controle te krijgen met de reguliere 
behandeling. Die kan onder meer bestaan 
uit het vermijden van spanningen, een 
hoortoestel en de toediening van medi-
cijnen. Door de ductus (een kanaaltje 

tussen binnenoor en hersenvliezen, waar 
het vocht doorheen komt) te blokkeren 
met een titanium clipje, kunnen de klach-
ten mogelijk verdwijnen. Deze operatie 
vindt al onder meer in Canada plaats. De 
resultaten zijn veelbelovend bij patiën-
ten bij wie de ziekte niet met de reguliere 
behandeling onder controle te krijgen is. 
De wetenschappelijke bewijslast is echter 
nog niet sluitend. 

Onder leiding van het HagaZiekenhuis 
gaan twaalf Nederlandse ziekenhuizen de 
effectiviteit van deze behandeling daarom 
onderzoeken. Bedoeling is dat 84 patiën-
ten deelnemen aan het onderzoek.
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VOOR VERAF

ÉN DICHTBIJ?

OP ZOEK NAAR 1 BRIL

Thomas Werrelmann & Claudia Townsend
Winkelcentrum Woensel 37a - 5625 AC Eindhoven - T (040) 82 00 992 - www.toweroptics.nl

Tower Optics is specialist in multifocale 
brillen en lenzen. Kom langs voor een 
second opinion en zie ‘t verschil.

Veilig en nauwkeurig oogmeten bij Tower Optics
Op 27 februari werd bij de eerste inwoner 
van Nederland officieel het coronavirus 
vastgesteld. Inmiddels zijn we maanden 
verder en is er van alles gebeurd. Voor 
veel beroepen zijn de tijden veranderd. Dit 
geldt ook voor de opticiens.

Claudia Townsend en Thomas  Werrelmann 
van Tower Optics, in Winkelcentrum 
 Woensel, zijn gediplomeerd opticien en con-
tactlensspecialist. Daarnaast heeft Claudia 
alle kennis van optometrie in huis. Samen 
met de rest van Nederland gingen zij een 
onzekere en onduidelijke tijd tegemoet. “Om 
onze klanten zo goed en  veilig mogelijk te 
kunnen blijven ontvangen in de winkel zijn er 
diverse aanpassingen gedaan in ons bedrijf. 
We voldoen met vlag en wimpel aan alle 
richtlijnen vanuit het RIVM.”

Claudia en Thomas zijn blij dat ze hun werk 
kunnen en mogen blijven uitvoeren. “We 
gaan zo veilig en hygiënisch mogelijk te 
werk. Voor uw en onze veiligheid hanteren 
we een deurbeleid van maximaal vier klan-
ten in onze winkel.” Verder is de winkel voor-
zien van de inmiddels welbekende kunststof 
schotten en werkt iedereen bij Tower Optics 
met een mondkapje. Bij de contactlens-
controles en het werken met de camera, 
om de ogen op gezondheid te controleren, 
 werken ze met extra aangebrachte scher-
men.

Dankzij nieuwe meetapparatuur kunnen 
de oogmetingen inmiddels gewoon weer 
plaatsvinden. “Vreemd was het om te inves-
teren op het moment dat geheel Nederland 
in lockdown gaat; maar ook wel heel fijn om 

alle werkzaamheden weer, op de meest vei-
lige manier, uit te kunnen voeren.”  Tijdens 
het meten is er geen fysiek contact meer 
met de klant. Ook in de oogmeetruimte 
wordt er met een kunststof afscheiding 
gewerkt en kan de oogmeetapparatuur vol-
ledig op afstand bediend worden.

“Net voor de eerste lockdown waren we in 
afwachting van nog twee nieuwe investerin-
gen: de Visureal Master van HOYA, waar-
mee we met behulp van diverse camera’s 
nóg nauwkeuriger het doorblikpunt van de 
bril kunnen bepalen. Alsmede alle gege-
vens die nodig zouden zijn om glazen als 
een ‘maatpak’ aan te kunnen meten.” Het 
tweede apparaat, de eyegenius,  is ook 
een welkome aanvulling op het beroep.  
“Hiermee kunnen we met behulp van de 

meest moderne apparatuur controleren of er 
oogstandafwijkingen zijn, hoe minimaal ook, 
welke het zicht met beide ogen kunnen ver-
storen.”
“We zijn enorm blij dat we ook eindelijk de 
nieuwe apparatuur in gebruik hebben kun-
nen nemen en we hebben inmiddels al vele 
metingen hiermee naar tevredenheid uitge-
voerd!”

Er is weer volop nieuwe collectie binnen! 
Bent u nieuwsgierig geworden? Loop dan 
gerust eens binnen of maak een afspraak 
via de site www.toweroptics.nl of bel met 
 040-8200992.

Zien drinken, doet drinken.
Wist u dat u als opvoeder meer invloed 
heeft dan u denkt om te voorkomen dat 
uw kind jong alcohol gaat drinken? Het 
voorbeeldgedrag van u als ouder en van 
andere volwassenen in de omgeving van 
een kind doet ertoe! Geen alcohol drinken 
in het bijzijn van kinderen en jongeren 
verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd 
beginnen met alcoholgebruik.

Onderzoek van het Trimbos Instituut heeft 
aangetoond dat kinderen en jongeren die 
anderen zien drinken zelf een grotere kans 
hebben om ook (meer) te gaan drinken. 
Kinderen en jongeren zien het drinken van 
alcohol overal om zich heen en dit heeft 
invloed op de ontwikkeling van hun eigen 
mening en gedrag als het gaat om alcohol. 
Vooral het gedrag van belangrijke rolmo-
dellen, zoals ouders en vrienden hebben 
invloed. Kinderen die hun ouders zien drin-
ken denken vaak positiever over alcohol 
en het effect hiervan dan kinderen die hun 
ouders niet zien drinken. Al vanaf jonge 
leeftijd (2 jaar) lijkt het voorbeeldgedrag 

van ouders invloed te hebben.
Niet alleen het voorbeeldgedrag van 
ouders is van belang, ook het gedrag van 
vrienden en leeftijdsgenoten speelt een 
belangrijke rol. Jongeren die hun vrien-
den en leeftijdsgenoten zien drinken, heb-
ben een grotere kans dit zelf ook te doen. 
Daarnaast worden jongeren ook beïn-
vloed door alcoholreclame en gedrag dat 
in media, bijvoorbeeld in films of series, 
wordt laten zien. 

Het geven van het goede voorbeeld is 
dus erg belangrijk en als ouder heb je wel 
degelijk veel invloed op het drinkgedrag 
van uw kind. Maar wat kun je als ouder 
nog meer doen? Een aantal tips:
- Stel duidelijke regels. Begin met gren-
zen stellen als kinderen elf of twaalf zijn. 
Dan beginnen ze vaak al met experimen-
teren. Voor die tijd moeten kinderen al op 
de hoogte zijn van de regels: ze zullen het 
verbod dan ook makkelijker accepteren.
- Schenk geen kinderchampagne of 
andere alcoholvrije drankjes. Ook hiermee 

leer je kinderen dat een feest niet zonder 
drank kan en versterk je de norm dat alco-
hol normaal is.
- Beperk de beschikbaarheid van alco-
hol. Jongeren gaan eerder met alcohol 
experimenteren als ze een fles drank uit de 
kast of kelder kunnen pakken. 
- Laat jongeren niet ‘thuis leren drinken’. 
Onderzoek laat zien dat de gedachte dat 
dit beter zou zijn achterhaald is. Jongeren 
die met ouderlijke supervisie thuis mogen 
drinken, drinken meer dan jongeren die 
dat niet mogen. Ook is er bij de ‘thuis 
lerende‚’ jongeren vaker sprake van alco-
holmisbruik.

De campagne Zien drinken, doet drinken 
is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid 
Nederland. Meer informatie kunt u vinden 
op www.ziendrinkendoetdrinken.nl of 
op GGD pagina www.ggdbzo.nl/ouders 
onder Alcohol, roken en drugs.
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Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

• verpleegkundigen 
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste 
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
sintannaklooster.nl. 

Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook. 
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429. 

www.sintannaklooster.nl

 
    

Voel je thuis 
bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor

 de cliënt en waar iedereen welkom is?

• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om

 de eigen regie van de cliënt te versterken?

• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je 

 graag met passie vanuit het hart?

Yvonne Speyer is sinds 1,5 jaar werkzaam 
bij Sint Annaklooster als wijkverpleegkun-
dige. Yvonne heeft na het behalen van haar 
opleiding tot verpleegkundige op de afde-
ling verloskunde gewerkt in het ziekenhuis. 
Na 22 jaar in het ziekenhuis gewerkt te 
hebben is zij overgestapt naar de wijkzorg. 
Op haar 53e heeft ze de HBO-V opleiding 
afgerond en de opleiding palliatieve zorg 
afgerond.
 
Wat spreekt je aan bij Sint Annaklooster?
“Na jarenlange te hebben gewerkt in een 
grote organisatie, voel ik nu het grote ver-
schil met het werken in een organisatie die 
kleinschaliger is en ook niet pretendeert om 
groot te gaan worden. Een klein team, korte 
lijntjes met de leidinggevende, het leveren 
van kwalitatief hoogstaande zorg aan min-
der verschillende cliënten, waar tijd is voor 
de cliënt, waarbij je alle cliënten in je wijk 
kent en waar de ondersteunende diensten 
je echt tot dienst zijn. Dat is Sint Annakloos-
ter en dat geeft mij een fijn gevoel”. 

Je bent examinator binnen Sint Annak-
looster wat houdt dat precies in?
“Sint Annaklooster geeft je de mogelijkheid 
om je te ontplooien. Dit is voor mij, maar 
zeker ook voor de jongere collega’s, erg 
belangrijk. Zo mag ik me sinds kort exami-
nator noemen. Samen met 3 andere colle-
ga’s van Sint Annaklooster vormen wij een 
team van 4 examinatoren. Naast de exami-
nering van studenten in hun laatste studie-
jaar gaan wij ook de scholing en toetsing 
van medewerkers verzorgen met betrekking 
tot de voorbehouden en risicovolle hande-
lingen”. 

Wat trekt je aan bij palliatieve zorg?
 “Palliatieve zorg is voor mij één van de 
mooiste vormen van zorg die je kunt 
geven. Als ik naar de palliatieve zorg 
kijk, dan gaat het over cliënten met een 
bepaalde aandoening die niet meer behan-
deld kunnen worden. Er is sprake van 
curatieve zorg zolang de behandeling nog 
gedaan wordt om de cliënt beter te maken. 
Binnen de palliatieve zorg is dat niet meer 
het geval. Dit wil niet zeggen dat de cliënt 
al snel komt te overlijden. Er zijn mensen 
met niet te genezen aandoeningen  die nog 
jaren leven. Het doel is om bij te dragen aan 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 
Dat dit voor iedere cliënt anders is mag dui-
delijk zijn. Dat maakt het ook zo interessant 
en gevarieerd”.

Wat raad je mensen aan die overwegen 
om bij Sint Annaklooster te komen wer-
ken?
“Aan iedereen die dit overweegt zou ik 
zeggen ... doen!! Bij Sint Annaklooster is 
het goed .... je bent er welkom en je komt 
terecht in een warm bad”.

Het cirkeltje is rond

Van bevallingen naar zorg in de 
laatste levensfase

Tandprothetische Praktijk van Ansem bestaat al meer dan twintig jaar in Geldrop. Na een 
verbouwing en een overname is het nu ook tijd voor een nieuwe toevoeging aan het per-
soneel. Samen met eigenaresse Petricia van Ansem kijken we naar de ontwikkelingen 
binnen het tandprothesebedrijf.

“Van oorsprong zijn wij een familiebedrijf. We staan voor service en kwaliteit,” legt Petricia 
uit. De praktijk is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van tandprotheses en klikge-
bitten. “Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Het is mijn doel om mensen met 
een (gedeeltelijk) missend gebit de gemakken en blijdschap van werkende tanden terug 
te geven.” 

De ontwikkeling 
Oprichter, vader Wim van Ansem, startte zijn eerste praktijk in Valkenswaard. Tien jaar 
later opende hij in Geldrop een tweede. “Mijn zus sprong op een gegeven moment bij in 
de praktijk. Daarop volgde haar man. Uiteindelijk sloot ook ik me aan.” 

Gedurende de jaren heeft de Geldropse praktijk een verbouwing en een overname onder-
gaan. “Sinds het overlijden van mijn vader heb ik de verantwoordelijkheid over de praktijk 
in Geldrop en bekommeren mijn zus en haar man zich over de praktijk in Valkenswaard.” 

Een ding dat niet veranderd is, is de manier waarop er gewerkt wordt. Petricia heeft de 
werkwijze van haar vader overgenomen. Het volledige traject vanaf het intakegesprek en 
het maken van een afdruk tot aan het produceren, plaatsen en controleren van de prothe-
se is hetzelfde gebleven. 
Dit is een vrij complex en uitgebreid stappenplan. Hierom vindt Petricia het van belang 
om een goede relatie op te bouwen met de mensen die de praktijk bezoeken. “Ik wil dat 
iedereen zich hier op zijn of haar gemak voelt. Zo durven mensen ook eerlijk te zijn over 
de gebitsprothese. Dat is veel beter dan wanneer ze jaren rond moeten lopen met een 
gebit waar ze niet blij mee zijn.” 

Nieuwe aanwinst
Petricia vertelt dat haar vader een groot klantenbestand heeft opgebouwd. “Het is hard 
werken om de praktijk, gecombineerd met jonge kinderen, alleen te draaien.” Vandaar dat 

haar man zich vanaf november bij het bedrijf zal voegen en Petricia zal ondersteunen. 
“Hij zal uiteindelijk het vak gaan leren, maar voor nu krijgt hij andere, omliggende taken.”

De toekomst
In de toekomst wil Petricia wat onderdelen van haar werk gaan digitaliseren. Voorbeelden 
hiervan zijn een mondscanner en een printer. Echter staat dit plan nog op een laag pitje. 
“Ik vind het nog veel te leuk om alles zelf te doen.” 

Iets wat zeker is, is dat de klant centraal blijft staan. Het is de bedoeling dat mensen met 
een vraag naar binnen komen en met een lach vertrekken. “Ik wil mensen hun zelfvertrou-
wen en comfort teruggeven.” 

kunstgebitten • implantaten • rebasings • reparaties •  advies & informatie

Tandprothetische Praktijk van Ansem • Molenstraat 7 Geldrop • Tel. 040-2862989

KOM MET EEN VRAAG, VERTREK MET EEN LACH 



24  ZORG INFORMATIEKRANT NAJAAR 2020

MAAK DIT JAAR NOG 
GEBRUIK VAN UW 
ZORGVERGOEDING

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept
• parkeren voor de deur

Molenstraat 5 • Geldrop • 040-2987990
17 Septemberplein 1B • Son • 0499-490726

  
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Zorgverzekeraar verlaagt 
vergoeding hoortoestellen in 2021
Vanaf 2021 treedt er wederom een 
bezuinigingsmaatregel in op de vergoe-
ding voor hoortoestellen. Advies  van 
Van Schijndel Hoortechniek: Wanneer u 
dit jaar nog langs komt, kunt u van de 
huidige, gunstige vergoedingsregeling 
gebruik maken.

Voor de grootste groep verzekerden wordt 
de vergoeding voor hoortoestellen op 
1 januari 2021 verlaagd. De vergoeding 
van 75% geldt voor een basisoplossing. 
Concreet betekent dit dat er een beperkt 
assortiment hoortoestellen verkrijgbaar 
is via de zorgverzekeraar. Veel zorgver-
zekeraars gaan op basis van kosten een 
contract aan met slechts enkele aan-
bieders, kwaliteit, vorm en kleur van het 
toestel zijn minder relevant. De nieuwste 
en modernste hoor oplossingen zijn niet 
verkrijgbaar met een vergoeding van de 
zorgverzekeraar.
Het zijn juist de nieuwe, geavanceerde 
en volautomatische technieken in hoor-
toestellen die er voor zorgen dat een 
slechthorende nog beter functioneert in 

alle voorkomende situaties. “Wij gaan 
altijd voor de meest passende oplossing; 
eentje die perfect aansluit bij de wensen 
en behoeften van onze klanten. Dat kan 
inderdaad een toestel zijn waarop je min-
der vergoeding krijgt, maar maatwerk is 
ons veel meer waard. En de klant ook.” 
Aldus Van Schijndel Hoortechniek.

U bent van harte welkom voor een gratis 
gehooronderzoek, informatie over hoor-
oplossingen en de allernieuwste ontwik-
kelingen op hoorgebied. Er is iedere dag 
een gediplomeerd audicien aanwezig. 
Door onze kennis en jarenlange ervaring 
is een bezoek aan KNO arts en Audiolo-
gisch centrum in de meeste situaties niet 
meer nodig. Op deze manier besparen we 
nog wat extra op de zorgkosten en kun-
nen we u sneller helpen.
Maak dit jaar nog gebruik van 
uw  vergoeding en maak direct 
een afspraak bij  Van Schijndel 
 Hoortechniek  Molenstraat 5 Geldrop 
040-2987990 of 17 septemberplein 1B  
Son 0499-490726.

Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.
 
BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 
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Verder met (niet-aangeboren) hersenletsel

Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een 
verkeersongeval, een val op het hoofd, een hartstilstand, een ziekte, hersenbloeding of hersentumor. 
Niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd, heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de 
getroffen persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek, kan nu 
heel anders zijn. Door het hersenletsel verandert je leven. Maar hoe ga je daarmee om? SWZ kan je 
daarbij helpen. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om het leven weer vorm te geven.

SWZ werkt ook landelijk samen met andere zorgaanbieders die expertise hebben op het gebied 
van hersenletsel in het behandeltraject Hersenz, www.hersenz.nl. Hersenz is een multidisciplinaire 
behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen 
hebben. De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet 
(meer) in aanmerking komen voor revalidatie.  
In de regio Eindhoven biedt SWZ de behandeling van Hersenz aan 
samen met Archipel. Wij organiseren regelmatig informatiebijeen-
komsten over Hersenz. Houd onze website hiervoor in de gaten. 

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Samen het beste eruit halen
Bij SWZ geloven wij niet in het beste ervan maken, maar samen het beste 
eruit halen. SWZ is er voor mensen met een hersenletsel en mensen met een 
meervoudige beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op 
eigen kracht mee te doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn 
mogelijkheden zijn hierbij leidend.

Leven met een beperking vraagt soms om meer dan gewone zorg. SWZ biedt 
praktische en deskundige ondersteuning. Dat begint in de eigen omgeving. 
Thuis of op het werk. Met ambulante- of gezinsbegeleiding voor zowel cliënt 
als partner, kinderen en andere betrokkenen. Wanneer het thuis even niet 
gaat, zijn er andere mogelijkheden zoals dagbesteding of logeren. En blijkt 
er aanvullende zorg nodig te zijn, dan kun je bij SWZ 
ook terecht voor behandeling en wonen.

Meer informatie? Kijk op www.swzzorg.nl of neem 
contact met ons op via tel. 0499-471 241 of per 
mail info@swzzorg.nl.

   
 

Blijvend Hersenz effect na hersenletsel

Vijf jaar na mijn twee herseninfarcten 
ben ik in 2014 gestart met Hersenz. Ik 
was mezelf helemaal kwijt en zat op 
de bodem van een diepe put. Wat was 
ik blij met Hersenz en wat heeft het me 
toen veel gebracht! Nu is het opnieuw 
vijf jaar later…

Leef ik nu elke dag vrolijk verder met mijn 
hersenletsel? Natuurlijk niet, Hersenz heeft 
de gevolgen niet weggenomen. De ver-
moeidheid is nog steeds mijn grootste 
struikelblok. Ik weet het echt wel, het is niet 
meer én én maar óf óf, maar in mijn hoofd 
kan en wil ik toch nog regelmatig meer dan 

dat me lukt. Dus kom ik mezelf weer eens 
tegen en glijd soms een stukje de put in. 
Maar wel met het vertrouwen dat ik niet 
meer op de bodem terecht kom! 

Dankzij Hersenz begrijp ik beter wat er aan 
de hand is en herken ik in mijn hoofd en lijf 
het begin van de negatieve spiraal. Ik laat 
me daar nu niet meer zo gemakkelijk intrek-
ken en kan mezelf eerder herpakken. 
De praktische tips om beter met de gevol-
gen van mijn hersenletsel te kunnen 
omgaan, helpen daarbij. Bijvoorbeeld de 
methode stop-denken-doen voor mijn 
impulsieve korte lontje. Of het omzetten 
van blokkerende gedachten in helpende 
gedachten. Ook al lukt het me niet altijd om 
de tips toe te passen, ze bieden een hou-
vast waar ik steeds opnieuw weer voor kan 
kiezen.

Maar vooral heeft Hersenz me mijn eigen-
liefde en zelfvertrouwen terug gegeven. Ik 
ben goed zoals ik ben, mét NAH!. Vanuit 
dat gevoel kon ik weer bouwen. Mijn leven 
heeft een nieuwe, zinvolle invulling gekre-
gen, omdat ik ben losgekomen van ‘de 
oude Jeannette’. 
Ik heb sluimerende talenten een kans gege-
ven en bewust gezocht naar nieuwe moge-
lijkheden. Die overigens ook vanzelf op je 
pad komen als je er voor open staat...

Als ervaringsdeskundige NAH geef ik voor-
lichting over het leven met hersenletsel en 
over Hersenz. Ik bied individuele steun en 
in mijn woonplaats ben ik mede-initiatiefne-
mer en -organisator van een contactgroep 
voor mensen met NAH en hun partners. Ik 
interview en schrijf over hersenletsel en ben 
lid van werkgroepen over ervaringsdeskun-

digheid en zorg rondom NAH. Best veel ja, 
maar met de mogelijkheid van heel veel 
eigen regie. Ik ben er blij mee en trots op!

En dat is voor mij het wezenlijke, blijvende 
verschil met voorheen. Door Hersenz ver-
anderde ‘het verlies van mijn ik’, in ‘de her-
ontdekking van mijn ik’. En of het nu beter 
of slechter gaat, op dat fundament pak ik 
steeds weer terug!

Hersenz is een behandelprogramma 
voor mensen die in hun dagelijks leven 
problemen ondervinden door hun her-
senletsel en die willen leren hoe ze met 
de gevolgen van dat letsel om kunnen 
gaan. Het Hersenz behandelprogramma 
wordt gegeven door ervaren specialis-
ten. Meer weten? 
Kijk op www.hersenz.nl.
 
I.v.m. het corona-virus worden er dit 
najaar online informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor mensen met her-
senletsel en hun naasten. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via https://www.
hersenz.nl/bezoek-een-van-onze-in-
formatiebijeenkomsten.
Bent u niet in de gelegenheid om een 
online bijeenkomst te wonen, dan 
maken wij graag een persoonlijke 
afspraak met u, tel. 088799-8222 of 
hersenz@swzzorg.nl
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De waardering 
voor het woord 
van 2020 

Ik durf er een weddenschap op te 
zetten dat ‘zorg’ een van de koplopers 
is in de strijd voor het woord van 2020. 
Vrijwel overal waar je komt is het een 
onderwerp dat veelvoudig besproken 
wordt. 

Iedere keer als ik in gesprek raak met 
een zorgverlener zijn waardering en 
dankbaarheid de begrippen die ik te 
horen krijg. Telkens weer zorgt dit voor 
een opluchting bij mezelf. Deze waarde-
ring mogen ze namelijk ook krijgen als 
het aan mij ligt. 
En dan heb ik het niet alleen over de 
strijdende verpleging op de Inten-
sive Cares op dit moment. Natuurlijk 
 verdienen zij enorm veel respect, maar 
ik heb het ook over de beroepen in de 
zorgsector die misschien niet meteen 
in je opkomen als je het woord ‘zorg’ 
hoort. 
Laatst las ik een artikel over jongeren-
werk. Hier zag ik hoe een van de mede-
werkers zich volledig heeft verdiept in 
de interesses van jongeren. Hij kwam tot 
de conclusie dat tegenover elkaar aan 
een bureau zitten en praten niet meer 
de manier is waarop hij met zijn cliënten 
wil werken. In plaats daarvan speelt hij 
een game met ze of trapt een balletje op 
het veld. Op hetzelfde moment komen 
er mensen langs om te vertellen over 
onderwerpen zoals verslaving en moeite 
op school. 

Een ander voorbeeld kreeg ik van een 
sociotherapeut. Hij werkt in een tbs- 
kliniek en leert mensen in de kliniek 
hoe ze zich horen te gedragen in de 
maatschappij. Dit kunnen simpele nor-
men en waarden zijn, zoals je bord in 
de vaatwasser zetten na het eten of 
het bedanken van mensen nadat ze je 
hulp hebben geboden; maar ook diep-
gaandere informatie zoals welk gedrag 
gepast is in een bepaalde omgeving of 
situatie. 
Een kok in een ziekenhuis wordt mis-
schien ook niet snel als de typische 
zorgverlening gezien, maar als je erover 
nadenkt is dit tevens een belangrijk 
beroep in de zorgsector. Deze mensen 
moeten iedere dag honderden patiënten 
voorzien van meerdere maaltijden. Het 
gaat hier om zieken en zwakken, dus 
even snel iets in de oven gooien is er 
niet bij. Een voedzaam, gezond gerecht 
is essentieel. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt volledig bij de kok. 
Deze beroepen, en natuurlijk nog vele 
daarbij, verdienen naar mijn mening alle-
maal een pluim. Om iedere dag op te 
staan met het doel om een ander vooruit 
te helpen op wat voor manier dan ook, 
vind ik een prachtige mindset. 

De helpende hand die zorgverleners bie-
den aan hulpbehoevenden, is de hand 
die we allemaal (coronaproof!) zouden 
moeten schudden als dank. 
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Coronamaatregelen per risiconiveau

Onderstaand overzicht gee� per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. 
Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere 

maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding gee�.

Een toelichting op de maatregelen vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus

    
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

 .

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. 
Houd je altijd aan de basisregels.

vanaf risiconiveau 
waakzaam

vanaf risiconiveau 
zorgelijk

vanaf risiconiveau 
ernstig

vanaf risiconiveau 
zeer ernstig

 
lockdown

Er op uit

Thuisbezoek
familie en 
vrienden

Samenkomsten

Huwelijks-
voltrekkingen

Verpleeghuizen

Horeca

Sport

Binnenlandse 
reizen

Buitenlandse 
reizen

OV

Uitvaart

Onderwijs

Werk

Winkels

Alcohol

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Maatregelen a�ankelijk van de situatie op de locatie. 
Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck, gebruik van mondneusmaskers, en het beperken van bezoek.

Reservering, vaste 
zitplaats en check-
gesprek verplicht

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Basisscholen en voortgezet onderwijs blijven open. 
Fysiek onderwijs in mbo, hbo en wo waar basisregels gevolgd kunnen worden.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Draag een 
mondkapje

Geen beperkingen

Maximaal 6 van een 
ander huishouden

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Horeca open tot 01:00 
Laatste inloop 00:00

Geen beperkingen

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Volg aanwijzingen 
winkels

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4 
inclusief jezelf

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Maximaal 30

Horeca open tot 22:00 
Laatste inloop 21:00

Geen publiek bij 
(amateur)-wedstrijden

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4
inclusief jezelf

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Maximaal 1 bezoek 
per dag

Maximaal 30

Horeca gesloten

A�aalfunctie co�ee-
shops na 20.00 uur 
gesloten

Horeca gesloten

A�aalfunctie co�ee-
shops na 20.00 uur 
gesloten

Geen sportwedstrijden

Bij trainingen maximaal 
4 personen op 1,5 meter 
afstand (uitzondering 
geldt voor jongeren tot 
en met 17 jaar)

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 2 
inclusief jezelf

Blijf thuis

Maximaal 30

Verbod op sport-
activiteiten binnen

Buiten maximaal 
2 personen op 1,5 meter
afstand

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden. 
Mondkapje verplicht.

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Mbo, hbo en wo 
alleen via online 
onderwijs

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Geen beperkingen

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 30 binnen 

Maximaal 40 buiten 

Bijeenkomsten beperkt 
toegestaan met reservering 
en vaste zitplaats:

Geen evenementen

Maximaal 30 binnen 

Geen bijeenkomsten

Geen evenementen

Reservering verplicht 
bij evenementen 

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden, ook 
naar gele gebieden

1
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gesloten

Geen sportwedstrijden

Bij trainingen maximaal 
4 personen op 1,5 meter 
afstand (uitzondering 
geldt voor jongeren tot 
en met 17 jaar)

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 2 
inclusief jezelf

Blijf thuis

Maximaal 30

Verbod op sport-
activiteiten binnen

Buiten maximaal 
2 personen op 1,5 meter
afstand

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden. 
Mondkapje verplicht.

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Mbo, hbo en wo 
alleen via online 
onderwijs

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Geen beperkingen

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 30 binnen 

Maximaal 40 buiten 

Bijeenkomsten beperkt 
toegestaan met reservering 
en vaste zitplaats:

Geen evenementen

Maximaal 30 binnen 

Geen bijeenkomsten

Geen evenementen

Reservering verplicht 
bij evenementen 

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden, ook 
naar gele gebieden
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