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De geur van een weiland, een liedje; het zijn de kleine dingen die 
vaak mooie herinneringen oproepen. Of die emotioneel stemmen. 
Zeker in de dagelijkse zorg voor ouderen is dat heel belangrijk. 
Daarom besteedt MeanderGroep op allerlei manieren aandacht aan 
voelen, zien, proeven, horen, ruiken.

VOELEN 
Niet alleen de huid, ook de mens

Frans Jozef Kirchaartz ligt achterover 
in een campingstoel, zichtbaar ont-
spannen. Vandaag worden zijn ge-
zicht en handen gemasseerd met een 
basisolie gemengd met etherische 
mandarijnolie. Die heeft hij zelf geko-
zen. “Want van citroen word ik zuur”, 
zegt hij lachend in het Duits. Jacqueline 
Bonnie, medewerkster complementaire 
zorg, zit aan zijn hoofdeinde. Zij is ge-
schoold in massage en het gebruik 
van etherische olie. Rustig mas-
seert ze zijn gezicht. “Ganz toll, sehr 
entspannend”, glimlacht hij. Sinds 
november 2018 woont hij bij de Narcis, 
een woongroep voor mensen met de 
ziekte van Parkinson. “Het is hier 
goed”, vindt hij. Of Jacqueline een 
masker mag aanbrengen? Zeker, lacht 
hij. Zo ligt hij kalm te genieten. Van het 
masker en van de handmassage die 
volgt. Als zijn gezicht weer schoon is, 
komt hij voorzichtig overeind. Nee, dui-
zelig is hij niet, wel loom. “Dit heeft me 
goed gedaan. Mooi dat ze dit doen; het 
heeft echt meerwaarde.” Dat vindt Jac-
queline ook. Mensen in de zorg worden 
vaak alleen aangeraakt op momenten 
dat ze verzorgd worden. In verpleeghuis 
Lückerheide kunnen bewoners ook 
een massage krijgen. “Je raakt niet 
alleen de huid aan, maar ook de mens. 
Dat doe je met aandacht. Mensen vinden 
het fijn dat er tijd voor hen is. Zo ontstaat 
een heel andere ontmoeting.” 

ZIEN 
Lente en zomer op de wand 

“Oh, die had ik nog niet gezien.” Finy 
van den Bogert wijst enthousiast naar 
de eendjes in de vijver. Die zwemmen 
rustig rondjes. Nee, niet in het park. 
Finy van den Bogert is gewoon op haar 
kamer in Pieterstaete in Kerkrade, 
in een woongroep voor mensen met 
dementie. Op de wanden worden beelden 
geprojecteerd met de Qwiek.up: een 
verrijdbare projector die speciaal voor 
de zorg ontwikkeld werd. De combinatie 
van beelden en klanken brengt mensen 
plezier; ze worden er rustig van, of 
komen er juist door in beweging. Het 
hangt er maar van af welke beelden de 
medewerker kiest. Het aanbod is ge-
varieerd: van boerderij en aquarium 
tot ouderen in beweging. Finy van den 
Bogert kijkt samen met activiteiten-
begeleidster Suzanne van Loo naar 
de beelden van de lente en zomer. Ze 
geniet zichtbaar. Van de beelden, maar 
ook van de aandacht van Suzanne. “De 
technologie en de menselijke aandacht 
versterken elkaar”, zegt Michael 
Breemen, verpleegkundige plus in 
Pieterstaete in Kerkrade. Vaak roepen 
de beelden herinneringen op. Aan het 
bos van vroeger, bijvoorbeeld. Of, zoals 
bij Finy van den Bogert, aan een liedje. 
Ze zingt het heel zachtjes in zichzelf. 
“Hoe kom ik nou opeens op dat liedje?”, 
roept ze plotseling. En ze lacht. >  

Voelen
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Dragers van een kunstgebit weten het uit er-
varing. Na een aantal jaren moet de versleten 
prothese vervangen worden. En dat betekent 
wéér happen, meten, passen en diverse stoel-
uren bij de tandarts en/of de tandprotheticus. 
Plus wéér de nodige weken en maanden wen-
nen. Met de digitale prothese komt aan die 
ongemakken een einde, belooft Mark Verdoes. 
‘Heel eenvoudig’, zegt hij. ‘Als we een digita-
le scan hebben van de eerste prothese, is het 
reproduceren een fluitje van een cent. De patiënt

hoeft bij wijze van spreken al- 
leen als de basis veranderd is, 
langs te komen om dit apart te 
scannen. We lezen de scan uit, 
en frezen met behulp van deze 
gegevens de nieuwe prothese.  
Een exacte kopie die meteen 
past en waaraan de drager niet 
meer hoeft te wennen. Wel een 
vooruitgang, denk ik.’

Perfect
De eerste digitaal gemaakte 
protheses hebben we inmiddels 
geleverd. De mensen zijn erg te-
vreden. Ze zijn blij met de snelle 
afhandeling. Met de digitale pro-
these bereiken we een hogere  

kwaliteit en nauwkeurigheid die met handwerk 
praktisch niet te evenaren is. De kaak en de
stand van de tanden  worden gescand, de patiënt    
denkt  en praat mee over vorm en kleur. Hij of

 zij ziet op de computeranimatie hoe het eruit
gaat zien. Daarna sturen we de scan naar een 
freesbedrijf.

Voordelen
De voordelen zijn evident, zegt Mark Verdoes. 
‘Wij gieten of persen de prothese en daardoor 

kunnen lichte vervormingen ontstaan. Ook ko-
men er stoffen vrij die allergische reacties kun-
nen oproepen. Daarbij kan er vuil komen tussen 
de tanden en de drager. Met de beruchte zwar-
te randjes tot gevolg. Met het fresen uit één 
stuk zijn al die nadelen in een keer verdwenen.  

De tanden zijn integraal onderdeel van de kunst-
stof. Geen naadjes meer, minder kans voor bac-
teriën om zich vast te zetten. Bovendien is het 
gefreesde kunstgebit sterker en gaat het langer 
mee.’

3D-printen
Sterker , nieuwe technieken bieden nieuwe 

mogelijkheden. ‘We zijn heel dicht bij het gebit 
uit de 3D-printer. Implantaten komen soms al 
uit de printer, over enkele jaren geldt dat ook 
voor de complete prothese. Met nieuwe tech-
nieken kunnen we meer maatwerk leveren. 
Dat is wel het mooie aan dit beroep, je helpt 
mensen.’

Implantaten
De nieuwe digitale methode is ook geschikt 
voor de protheses die op de implantaten  
geklikt worden. 

‘Nogmaals’, zegt Mark Verdoes, ‘voorlopig be-
staat de digitale techniek naast de conventio-
nele. Mensen kunnen hier ook gewoon terecht 
voor reparaties en aanpassingen. Langzaam 
maar zeker bouwen we onze digitale bestanden 
op en worden vervangingen routineklusjes.’

Mark Verdoes is in zijn Tandprothetische Praktijk Heerlen voortdurend op zoek naar  
innoverende en patiëntvriendelijke technieken. Als eerste in Nederland introduceerde hij 
onlangs de digitale gebitsprothese. De laatste tussenstap naar het geprinte gebit.’

Tandprothetische Praktijk Heerlen 
introduceert de digitale gebitsprothese 

Mark Verdoes: 
‘Digitaal printen komt dichterbij’

De Tandprothetische Praktijk Heerlen is gevestigd aan de Van Karnebeekstraat 11 in Heerlen
Alle informatie op www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl
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PROEVEN 
Lekker verse bami met kroepoek 

Of de bami smaakt? Tinie Beijnen 
hoeft niet lang na te denken over die 
vraag. “Ja”, knikt ze vrolijk en eet 
lekker door. Het is net twaalf uur 
geweest en alle bewoners van het 
BarbaraHoes in Brunssum zitten samen 
te eten. Dat doen ze altijd op maandag, 
als de wekelijkse kookclub georgani-
seerd wordt. Dan mogen de bewoners 
van de twee woongroepen voor mensen 
met dementie zelf beslissen wat er 
gegeten wordt. En nadat de bood-
schappen gedaan zijn, bereiden ze de 
maaltijd ook samen voor. Zo hebben 
ze vandaag flink wat stronken prei, 
paprika’s en champignons gesneden. 

Activiteitenbegeleidster Stanny Cals 
heeft daar vervolgens met vrijwilligers 
en zorgassistenten een geurende bami 
van gemaakt. “Lekker met knoflook, 
sambal en ketjap. Nee, pakjes gebruik 
ik niet”, lacht Stanny. De bami wordt 
uitgeserveerd met kroepoek en atjar. 
En er wordt met veel smaak van ge-
geten. “Op andere dagen eten mensen 
‘s avonds warm in de eigen woongroep. 
Ook dan wordt er vers gekookt”, vertelt 
Sanne Poelsma, verzorgende IG. De 
geur en smaak van vers eten doen be-
woners goed, is haar ervaring. “Mensen 
eten hier goed en nog beter als ze zelf 
hebben meegeholpen.” Zoals Tinie 
Beijnen. “Want”, zo zegt die, “koken, 
dat verleer je nooit.” 

HOREN 
Een massage voor het hart

Dansend komt ze de bezoekers tege-
moet, een bewoner van woongroep De 
Korenwolf voor mensen met dementie. 
Zwierig draait ze rondjes, alsof de jaren 
niet tellen. In de woonkamer luisteren 
bewoners naar muziektherapeut Els 
Sanders op de accordeon en vrijwilliger 
Marie-Louise op de gitaar. Wie sjoen 
os Limburg is, zingen zij. En de be-
woonsters zingen mee. Soms meteen, 
soms wat aarzelend; je ziet ze zoeken 
naar de klanken en woorden. Er wordt 
geschunkeld en geklapt. Totdat Els en 
Marie-Louise een auf wiedersehen 
inzetten. Samen zingen en muziek ma-
ken, in de Rode Beuk in Simpelveld  > 
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doet ze dat regelmatig, vertelt Els 
Sanders. Als zij binnenkomt, klaren 
mensen op. “Je ziet ze ontwaken bij de 
eerste klanken. Ik kan zelf het tempo 
bepalen en inspelen op wat mensen 
graag horen. Mensen gaan zingen en 
bewegen. Het is mooi om dit samen 
te doen.” De muziek roept vaak herin-
neringen op en daarmee een lach en 
soms een traan. “Dat mag, maar ik 
zorg er altijd voor dat het eindigt met 
plezier.” Muziek kan mensen rustig 
maken en mensen opbeuren, weet zij. 

Horen

OOK VOOR NATRIUM ARM
EN GEMALEN VOEDING

EXTRA:
BOODSCHAPPEN
DIENST

WWW.ALLE-SMAKEN.NL  045-5284012

• kant en klaar: alleen opwarmen
• gratis bezorging aan huis v.a. € 15,-
• geen verplichtingen/abonnement

Marktstraat 6, Kerkrade
(045) 545 63 51  
info@impulskerkrade.nl 

Openingstijden
di. - vr.  10.30u - 16.00u
za. - zo.  10.30u - 14.00u

Rondleidingen
di. - vr.  11.00u en 13.30u
za. - zo.  11.00u

info@nederlandsmijnmuseum.nl
www.nederlandsmijnmuseum.nl

biedt ook uitkomst tijdens de periode na zwangerschap, bij
overmatige afscheiding of naast het gebruik van een tampon

www.swaens.nl
Bamboo Underwear

uitwasbaar geurremmend

hypoallergeen

ook herenondergoed

Heerlen |  Hoensbroek | Kerkrade | Maastricht |  Brunssum | Sittard-Geleen

Voetklachten?

Gratis
voeten-
check

De oplossing begint bij 
Hanssen Footcare! 
Doe de gratis voetencheck en 
u weet snel waar u aan toe bent.

In Heerlen kunt u elke dinsdag binnenlopen 
zonder afspraak. Liever een ander moment? 
Bel (045) 531 16 81 of meld u aan op www.footcare.nl

Aanmeten - Vervaardigen 
Repareren - Opvullen
van uw kunstgebit

lid ONT

HKZ  
KwaliteitszorgIntakegesprek gratis

Behandeling aan huis

 

& Zorg

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

• Kunstgebit Parkstad t   045-5333 101
Prinssenstraat 39-41, 6372 EW  Landgraaf i  www.kunstgebit-parkstad.nl

• Kunstgebit Zorg t   046-4266 331
Bloemenmarkt 11, 6163 CE Geleen               i  www.kunstgebit-zorg.nl

2019_Meander_nr2.indd   1 15-05-19   11:19

OOK VOOR NATRIUM ARM
EN GEMALEN VOEDING

EXTRA:
BOODSCHAPPEN
DIENST

WWW.ALLE-SMAKEN.NL  045-5284012

• kant en klaar: alleen opwarmen
• gratis bezorging aan huis v.a. € 15,-
• geen verplichtingen/abonnement

Marktstraat 6, Kerkrade
(045) 545 63 51  
info@impulskerkrade.nl 

Openingstijden
di. - vr.  10.30u - 16.00u
za. - zo.  10.30u - 14.00u

Rondleidingen
di. - vr.  11.00u en 13.30u
za. - zo.  11.00u

info@nederlandsmijnmuseum.nl
www.nederlandsmijnmuseum.nl

biedt ook uitkomst tijdens de periode na zwangerschap, bij
overmatige afscheiding of naast het gebruik van een tampon

www.swaens.nl
Bamboo Underwear

uitwasbaar geurremmend

hypoallergeen

ook herenondergoed

Heerlen |  Hoensbroek | Kerkrade | Maastricht |  Brunssum | Sittard-Geleen

Voetklachten?

Gratis
voeten-
check

De oplossing begint bij 
Hanssen Footcare! 
Doe de gratis voetencheck en 
u weet snel waar u aan toe bent.

In Heerlen kunt u elke dinsdag binnenlopen 
zonder afspraak. Liever een ander moment? 
Bel (045) 531 16 81 of meld u aan op www.footcare.nl

Aanmeten - Vervaardigen 
Repareren - Opvullen
van uw kunstgebit

lid ONT

HKZ  
KwaliteitszorgIntakegesprek gratis

Behandeling aan huis

 

& Zorg

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

• Kunstgebit Parkstad t   045-5333 101
Prinssenstraat 39-41, 6372 EW  Landgraaf i  www.kunstgebit-parkstad.nl

• Kunstgebit Zorg t   046-4266 331
Bloemenmarkt 11, 6163 CE Geleen               i  www.kunstgebit-zorg.nl

2019_Meander_nr2.indd   1 15-05-19   11:19

Horen

‘Je hebt mijn hart 
gemasseerd’, zei ze. 
Daar doe ik het voor.
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“Zo was ik laatst bij een vrouw die heel 
verdrietig was. Ik heb samen met haar 
gezongen. Toen ik wegging, lachte ze 
weer. ‘Je hebt mijn hart gemasseerd’, 
zei ze. Mooi hè? Daar doe ik het voor.” 
 

RUIKEN 
De glimlach van de mandarijn

Pierre Willems leunt met zijn hoofd 
op een steun. Zijn rug is ontbloot. Wat 
om hem heen gebeurt, ziet hij niet. 
Wel ruikt hij de geur van de etherische 
mandarijnolie die Celine Hubben met 
de massageolie heeft vermengd. Zij 
is activiteitenbegeleidster en mede-
werkster complementaire zorg. Daar-
naast is ook zij geschoold in massages 
en het gebruik van etherische oliën. 
Deze oliën worden op steeds meer 
plekken in de ouderenzorg gebruikt. 
Terwijl ze de rug van Pierre Willems 
rustig masseert, vertelt ze: “Deze 
massage voelt hij niet alleen, maar de 
geur komt ook via de olie zijn lichaam 
binnen. Gewoon, doordat hij het ruikt 
en het lichaam de olie opneemt. Er 
zijn heel veel verschillende oliën, wel 
tweehonderd. Je moet weten welke 
geur je gebruikt. Citrus is bijvoorbeeld 
opwekkend en heel geschikt om voeten 
mee te masseren. Mandarijn is een 
lieflijke geur, je wordt er vrolijk van. 
Van lavendelgeur word je juist rustig, 
mits je niet te veel olie gebruikt.” Zij 
en collega Jacqueline Bonnie geven 
cursussen voor een goed gebruik van 
de oliën, vertelt ze. Pierre Willems 
hoort haar praten, terwijl ze zijn rug 
masseert. “Het voelt prettig, ontspant 
en ruikt lekker”, vindt hij. Met een 
brede glimlach komt hij overeind. Vrolijk 
gestemd. Door de mandarijngeur, 
maar ook door de extra aandacht. •

Ruiken
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