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Raffaella Smedts in gesprek met de heer Vaessen (op verzoek niet in beeld gebracht).

Tekst: Karin Burhenne
Fotografie: Anne Jannes

Tien jaar Hulp bij Dementie Parkstad

“Ze voelt mij goed
aan en ik kan
rustig met
haar praten”

Hulp bij Dementie Parkstad bestaat tien jaar: zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, het ziekenhuis en de Parkstadgemeenten werken hierin samen. Het doel: goede dementiezorg. Zo zijn er op dit moment 30 casemanagers dementie
die vanuit MeanderGroep en Cicero thuis 1550 mensen met dementie en hun mantelzorgers begeleiden. Het liefst beginnen ze
daar al mee vóór de diagnose dementie. Want door iemand
vroeg te leren kennen, is het mogelijk om goed in te spelen op
wensen en behoeften. De casemanagers weten precies welke
zorg en ondersteuning mogelijk zijn. Bovendien kunnen zij de
inzet hiervan regelen. Zo kunnen mensen met dementie langer
thuis blijven wonen en raken mantelzorgers minder snel
overbelast.

Twee keer per week gaat hij naar de dagbesteding in Heerlen, de
tachtigjarige heer Vaessen. Met veel plezier. “Ik word daar gewaardeerd als mens”, vertelt hij. Naast hem zit zijn echtgenote en
tegenover hem Raffaella Smedts, de casemanager dementie van het
echtpaar. Zij was het die de heer Vaessen stimuleerde om naar de
dagbesteding te gaan. “En daar ben ik blij om”, zegt hij. “Ik ook”,
knikt zijn vrouw. “Ik kan die dagen even tot rust komen.”
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Geen onnodige littekens bij tijdige
opsporing voorstadium huidkanker
De specialisten van Kliniek Mosaderma zien steeds
meer patiënten met (voorstadia van) huidkanker.
‘Ernstige verbranding tijdens de jeugd verdubbelt
de kans op een melanoom op
latere leeftijd. Het regelmatig
controleren van de huid is zeer
belangrijk. Het kan de ziekte in
een vroeg stadium opsporen. Het
tijdig signaleren van ongewenste
huidveranderingen is vooral zo
belangrijk, omdat voorstadia
van huidkanker kunnen
worden behandeld
met speciaal hiervoor
ontwikkelde crèmes en
roodlichtbehandelingen.
Hierbij hoeft er niet
te worden gesneden
en ontstaan er geen
onnodige littekens.
Als er een vorm van huidkanker
is ontdekt, dan staat Kliniek
Mosaderma met een
multidisciplinair team van
dermatologen, chirurgen,
plastisch chirurgen, physician
assistants en huidtherapeuten
klaar, om de beste zorg te leveren. ‘Samen met de
patiënt kijken we naar de beste behandelmethode’,
aldus dr. Mulkens. ‘ U kunt rekenen op zeer korte
wachttijden en persoonlijke aandacht.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.hulpbijdementie.nl/parkstad
‘Aan pijn is vaak heel goed iets
te doen’, aldus de pijnbestrijders
van Mosaderma
Pijnklachten kunnen zich dusdanig ontwikkelen,
dat deze de kwaliteit van uw leven ernstig
verminderen. Chronische pijn komt helaas nog
veel voor. “U moet er maar mee leren leven” is
een veel gebruikt advies. Aan die pijn is vaak
heel goed iets te doen, weten dr. Wilhelmi en
dr. Husada, ervaren pijnbestrijders bij Kliniek
Mosaderma. “Al is de oorzaak niet te achterhalen,
de symptomen zijn vaak - grotendeels - te
bestrijden” licht dr. Wilhelmi toe.

De meest voorkomende aandoeningen waarvoor
Dr. Husada en dr. Wilhelmi patiënten behandelen
zijn:
• lage rugklachten mét uitstraling
• rug- of nekhernia
• zenuwpijn
• acute gordelroos
• (chronische) hoofdpijn

Tijdens uw eerste intake draait alles om het
uitgebreid in kaart brengen van uw klachten. Wij
luisteren aandachtig naar uw verhaal en nemen
daar ruim de tijd voor.
De behandeling die kan plaatsvinden is
het blokkeren van de prikkel die door de
zenuw wordt geleid d.m.v. warmte of stroom.
De behandelde zenuw wordt echter niet
“doorgebrand”. Het resultaat is dat uw vervelende
pijn verdwijnt maar de zenuw zijn oorspronkelijke
functie behoudt.
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Cursus voor mantelzorgers
Op verschillende plaatsen in Parkstad
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www.mantelzorgparkstad.nl
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“Je staat niet
alleen en voelt
je gesteund”

