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Heerlense tieners delen knuffels 
uit tegen eenzaamheid

“Samen kijken wat nodig is om 
  zo zelfstandig mogelijk te leven”

“Het is zo bijzonder om oudere mensen 
  een mooi moment te bezorgen”
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“Voor de dieren kom ik          
  graag mijn bed uit”

Het dierenverblijf in de Lückerheide: meer dan een gezellig plaatje



Belangrijke onderdelen van plastische chirurgie bij Kliniek Mosaderma zijn tumorchirurgie bij huidkanker in het gelaat, hand- en 
polschirurgie, maar ook bijvoorbeeld ooglidcorrecties.

Bij Kliniek Mosaderma werken twee pioniers op het gebied van 
spataderbehandeling, dr. B. Disselhoff (chirurg, vaatchirurgie) en 
dr. P. Mulkens (dermatoloog en directeur). ‘Al tijdens het eerste 
consult bepalen we aan de hand van de klachten en het pijnloze 
duplexonderzoek de ernst van de spataders. Hierdoor krijgen 
we een indruk van de doorgankelijkheid van de bloedvaten, 

de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. 
We stellen direct een behandelplan op, waarna de patiënt snel en 
effectief kan worden behandeld’, aldus dr. Disselhoff.

Het eerste consult en de diagnostiek worden vergoed door de 
zorgverzekeraar.

 De behandelingen van spataders mét klachten en verwijzing van 
de huisarts vallen in de meeste gevallen in het basispakket van de 
zorgverzekering. Is er sprake van de lichtste vorm van spataders 
(berkentakjes), dan zal de behandeling worden gezien als een 
cosmetische behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt 
vergoed. Deze vorm kunnen we succesvol behandelen met behulp 
van spuitjes (sclerocompressietherapie) of laserlicht.
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Plastisch chirurg drs. A. Michels ziet wekelijks mensen met pijn of die niet 
goed handen en vingers kunnen buigen of strekken op haar spreekuur. 
Denk hierbij aan klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld het carpaal 
tunnelsyndroom, trigger finger, de ziekte van Dupuytren of een ganglion 
of cyste. Drs. Michels heeft een passie voor het verfijnde werk, wat haar 
bij operaties goed van pas komt.

Bij Kliniek Mosaderma doen we alleen dagbehandelingen. Mensen 
kunnen binnen een week al terecht. Dat is prettig, vooral als je echt last 
ondervindt van je aandoening.

HAND- EN POLSCHIRURGIE

Ook voor spataders kun je 
bij ons terecht

Bij plastisch chirurgen drs. A. Michels en dr. N. Sinsel kun je ook terecht 
voor een boven- of onderooglidcorrectie, een wenkbrauwlift, een 
littekencorrectie, schaamlipcorrectie, botox, fillers of liposuctie. Ze 
bieden in alle gevallen de meest verantwoorde en esthetisch goede 
behandelmethoden, veilig en vertrouwd.

OOGLIDCORRECTIES
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Meander Magazine heeft een redelijk 
lange productie- en doorlooptijd. 

De teksten zijn geschreven en foto’s 
zijn gemaakt vóór 6 mei 2022.

“Steeds meer 
ziekenhuiszorg 

kan gewoon thuis”

Het ziet er gezellig uit: de 

geitjes, herten en kippen 

die het dierenverblijf in de 

Lückerheide bewonen. Maar 

de twee- en viervoeters zijn 

zoveel meer dan een stuk-

je gezelligheid alleen. Voor 

diverse bewoners maken ze 

écht het verschil. Zo is een 

bewoonster weer gaan praten 

sinds ze drie keer per week 

de dieren verzorgt. Een 

andere bewoner, die door-

gaans moeilijk te motiveren 

is, springt zijn bed uit als hij 

hoort dat de dieren hem 

nodig hebben. We liepen een 

ochtendje mee…
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Dat oud worden een kunst is, 
wist u waarschijnlijk al wel. Onze 
kunst zorgt er dan weer voor dat u 
op de meest comfortabele manier 
kunt genieten van uw derde jeugd! 
Wij staan klaar om samen met u 
uw favoriete ruimte aan te passen 
aan uw persoonlijke wensen en 
standaarden. 

Kortom: 
Elkaar samen inspireren 
met 1 collectief doel: 
Care for Comfort!

dols1948.com

Healthcare
since 1948

DOLS
TAKES
CARE.
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Editorial

Meander Magazine
nummer 2 / 2022

MeanderGroep heeft alle soorten zorg in huis. 
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Het voorjaar is aangebroken en corona ligt inmiddels grotendeels achter ons, waar-
door we weer erop uit konden voor mooie interviews met klanten, bewoners en 
medewerkers. Verhalen van hoop en inspiratie. Van eigen kracht en samen genieten. 

Zo liepen we een middag mee in het dierenverblijf van de Lückerheide. Dat twee- 
en viervoeters écht het verschil kunnen maken leest u in de reportage. Marco, 
een van de bewoners op de afdeling voor jonge mensen met dementie, komt 
graag zijn bed uit als hij hoort dat de dieren hem nodig hebben. Er wordt geknuffeld 
met de dieren, maar vooral ook hard gewerkt. 
Dieren waren er ook in de zorgbungalows Heiveld, maar dan in pluchen vorm. De 
Heerlense tieners Alexia en Victoria Bruggeman verrasten op een zondagochtend 
alle 42 bewoners met een knuffel. Vrolijk ingepakt als cadeautje. De meiden hopen 
met hun bezoek de eenzaamheid onder ouderen te verkleinen. “Is dit cadeautje 
echt voor mij” sprak een bewoonster emotioneel. “Maar ik ben toch niet jarig?”

In dit nummer ook een reportage over de Werkleerlijn binnen de Horeca Service 
van Meander, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen 
om werkervaring op te doen. Leon is één van hen. Hij heeft ontdekt dat hij het 
werken met ouderen geweldig vindt en wil daar graag in verder.

Verder vertellen medewerkers van ons Highcare Team over de zorg die zij thuis 
kunnen bieden na een ziekenhuisopname. Meander is samen met Zuyderland 
gaan kijken welke behandelingen thuis kunnen plaatsvinden, zodat de patiënt 
niet onnodig lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven. Het is indrukwekkend te 
lezen welke zorg onze collega’s van het Highcare Team tegenwoordig thuis kunnen 
leveren. Dit was een aantal jaren geleden nog onvoorstelbaar geweest.

En over thuis gesproken, we zijn ook een dag op pad geweest met enkele collega’s 
van onze Behandeldienst (Medische en Paramedische Dienst). Wist u al dat u de 
fysiotherapeut en ergotherapeut ook bij u in de wijk kunt bezoeken of dat zij bij u 
thuis komen? Lees meer hierover op pagina 22.
 
We wensen u veel leesplezier en alvast een mooie zomer!
Paulette van Lierop
Eindredacteur Meander Magazine



Het dierenverblijf 
in de Lückerheide: 
meer dan een 
gezellig plaatje

“Voor de dieren 
kom ik graag 
mijn bed uit”
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Het ziet er gezellig uit: de geitjes, herten en 
kippen die het dierenverblijf in de Lückerheide 
bewonen. Maar de twee- en viervoeters zijn 
zoveel meer dan een stukje gezelligheid al-
leen. Voor diverse bewoners maken ze écht 
het verschil. Zo is een bewoonster weer gaan 
praten sinds ze drie keer per week de dieren 
verzorgt. Een andere bewoner, die doorgaans 
moeilijk te motiveren is, springt zijn bed uit 
als hij hoort dat de dieren hem nodig hebben.  
We liepen een ochtendje mee…

Het is een mooie lentedag als we het dierenverblijf 
binnenlopen. De geitjes Ot en Sien en de hertjes komen 
nieuwsgierig kijken of er iets te eten valt. Vanwege de 
vogelgriep zitten de kippen voorlopig binnen, maar de 
haan kraait er niet minder om. Elke maandag en dinsdag 
is Lourenz, woonachtig op de afdeling voor jonge 
mensen met dementie, in en rondom het dierenver-
blijf te vinden. ’s Ochtends én ’s avonds. Hij geeft de 
dieren te eten, maakt de hokken schoon en doet alle 
voorkomende klusjes. Met een afdelingssleutel van het 
verblijf kan hij er altijd terecht. Het sluit aan op zijn 
vroegere leven als tuinder. “Ik was altijd buiten te vinden”, 
vertelt hij. “Ik ben handig en doe graag klusjes. Zo heb 
ik samen met een andere bewoner het insectenhotel 
gemaakt in het beleefbos.” Vroeger trainde Lourenz 
politiehonden en de liefde voor dieren zit nog diep. 
Hij heeft ook nu een eigen hondje, klein van formaat 
weliswaar, maar genoeg voor een grote dosis liefde. 
Ook Marco woont net als Lourenz op de afdeling Lelie 
A, voor jonge mensen met dementie. Hij is niet altijd 
gemakkelijk te motiveren, maar als er wordt gezegd 
dat de dieren hem nodig hebben, veert hij op. “Daar 
kom ik gelijk mijn bed voor uit” beaamt hij voorzichtig 
lachend. “Ik groeide op met dieren. We hadden thuis 
altijd honden, schapen en paarden.”

Zingeving en verantwoordelijkheid
“Meehelpen in het dierenverblijf geeft een stukje 
zingeving en verantwoordelijkheid”, vertelt social 
worker Ruth Eussen die het dierenverblijf coördi-
neert. “Zo is er een meneer van 91 die vroeger zijn 
eigen boerderij had. Nu voelt hij zich hier de boer. >

Nathalie Hassink (l), Kim Brouns (r) en een bewoonster 



Hij veegt heel nauwkeurig en brengt de kruiwagen altijd 
netjes weg. Iedereen kent zijn of haar taak. Als begelei-
ders zijn wij er meer voor de 1 op 1 aandacht. We hoe-
ven ons geen zorgen te maken of de dieren wel goed 
verzorgd worden, want dat gebeurt meer dan goed.” 
Haar woorden worden beaamd door wat we zien. Keurig 
gemaaide perkjes en geen mestgeur te bekennen. 
Ook Kristy Peulen is als verzorgende IG vanuit afdeling 
Tulp voor bewoners met het syndroom van Korsakov 
bij het dierenverblijf betrokken. “Elke dag maken we 
het kippenhok van binnen en buiten schoon. Maximaal 
twee bewoners gaan mee, zodat ik ze ook echt onver-
deelde aandacht kan geven. Naast structuur geeft het 
ook veel voldoening. Iedereen vervult zijn taak heel 
serieus.  Denk maar niet dat je ergens nog een keuteltje 
of iets zult vinden als er is schoongemaakt.”

Knuffelmoment
Het volgende uur is afdeling Roos aan de beurt, een 
afdeling voor mensen met vergevorderde dementie die 

vaak onbegrepen gedrag vertonen. Activiteitenbegeleiders 
Kim Brouns en Nathalie Hassink zijn er vanmiddag 
met een bewoonster. Zij vertelt ronduit over de dieren 
en knuffelt intussen haar pluchen poes die ze liefdevol 
op schoot houdt. “Dit gesprek was een paar maanden 
geleden ondenkbaar” vertrouwt Kim me toe. Toen 
mevrouw bij ons binnenkwam was het lastig contact 
met haar te krijgen. Ze leefde echt in haar eigen we-
reld. Toen we haar introduceerden bij het dierenver-
blijf klaarde ze helemaal op. Mevrouw luistert mee en 
toont een grote lach op haar gezicht. Ze steekt haar 
hoofd in de nek van de poes, alsof ze verlegen wordt 
van alle aandacht. Maar daarna begint ze te vertellen. 
Over vroeger, thuis, waar ze kippen, katten en grote 
honden had. Ze verzorgt de dieren en maakt de stallen 
mede schoon waardoor ze veel meer taken op zich 
neemt dan van haar wordt verwacht. “Door hun ver-
gevorderde ziektebeeld is deze groep het minst actief” 
legt Kim uit. “Ze komen meestal naar de dieren voor 
een knuffelmoment en meer niet. Maar mevrouw heeft 

Social worker Ruth Eussen met een van de bewoners 
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ons echt verrast. Ook bij momenten van onrust weten 
we waar we met haar naartoe kunnen en dan is het 
altijd weer goed.”

Inspiratie
Ruth, die als social worker voor alle afdelingen werkt, 
legt uit: “We kijken per bewoner naar wat mogelijk is, 
rekening houdend met het ziektebeeld. Zo hebben ook 
de bewoners van afdeling Roos hun eigen taken, zoals 
het voeren van de dieren en het binnenlaten in de stal, 
terwijl je bewoners met Korsakov echt kunt inzetten 
voor activiteiten met een arbeidsmatig karakter. Maar 
ook per persoon zijn er vaak grote verschillen. Bij 
elke bewoner die nieuw binnenkomt kijken we naar 
wat hem of haar meerwaarde kan bieden. Sommige 
mensen hebben helemaal niets met dieren en dat is 
ook prima. Voor iedereen die meedoet geldt dat ze het 
gevoel hebben dat ze ertoe doen. Mensen met dementie 
kunnen nog zoveel, zolang je hen maar inspireert.” 
Ruth noemt het voorbeeld van een meneer die gesproken 
woorden moeilijk begrijpt. “Maar op het moment dat ik 
hem de bezem in handen geef, weet hij precies wat hij 
moet doen!” 

Lourenz (op de coverfoto van dit magazine) heeft in-
middels zijn ronde erop zitten. Hij neemt even de tijd 
te gaan zitten voor een praatje. “We hadden eerst ook 
ganzen” vertelt hij. “Die moesten helaas weg omdat 
ze iedereen pikten. Ik mis ze, we waren beste vrien-
den. Ik denk als we er ééntje nemen, dat het wél goed 
gaat.” Welke dieren hij verder nog mist? Over die vraag 
hoeft hij niet na te denken. “Een kleine pony” roept hij 
opgetogen. “Oh ja, en konijnen.” Bij zijn kamer heeft 
Lourenz een eigen moestuin die hij zelf onderhoudt. 
“Van de tomaten hebben we laatst chutney gemaakt. 
Die smaakte goed!” Angelique Otermans die als zorg-
assistent mede de activiteiten begeleidt vertelt: “We 
hebben ook regelmatig dieren te gast. Dan komen 
kleine paardjes hier om mee te wandelen of alpaca’s 
om te knuffelen. Het is hier nooit saai, er is altijd iets 
te doen.”•
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“Bij momenten van onrust 
bieden de dieren troost.”

Onderzoek in samenwerking 
met Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Limburg
 
Samen met de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Limburg doet Lückerheide 
onderzoek naar de ervaringen van bewoners 
en medewerkers met de inzet van het dieren-
verblijf in de dagelijkse zorgverlening. Svenja 
Cremer, onderzoeker bij AWO-L, vertelt: “we 
volgen de activiteiten op het dierenverblijf 
en kijken wat er gebeurt. Bijvoorbeeld hoe 
bewoners en medewerkers reageren op de 
omgeving en de dieren. Door te praten over 
hun ervaringen, vormen we een beeld van hoe 
deze omgeving gericht bewust wordt ingezet 
in het dagelijks leven van en de zorg voor de 
bewoners. We zijn heel benieuwd naar wat 
bewoners vinden van het dierenverblijf, 
waarom ze er gebruik van maken of hoe het 
gedrag van bewoners verandert, bijvoorbeeld 
wanneer je van de afdeling naar de dieren 
loopt. Ook zijn we benieuwd naar het perspec-
tief van de medewerkers, waarom zetten zij 
het dierenverblijf voor bepaalde bewoners in? 
Welke rol speelt het dierenverblijf in relatie tot 
de dagelijkse zorg? Meer dan voldoende vra-
gen dus waarop we hopelijk na het onderzoek 
antwoord kunnen geven.”  

Bewoner Marco 



Fotografie: Anne Jannes

Carolien

“Wat heb je aan een 
leven als er niets te 

lachen valt”

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK HEERLEN

Bij TPP Heerlen zijn we reeds meer dan 30 jaar gespeciali-
seerd in het vervaardigen van kwalitatieve kunstgebitten. 
Continue investeren in de ontwikkeling van materialen en 
technieken om de patiënttevredenheid zo hoog mogelijk te 
houden is vanzelfsprekend. De dag van vandaag hebben 
scanners, printers en andere digitale ontwikkelingen hun 
meerwaarde in onze praktijk reeds bewezen. We hebben de 
laatste jaren een digitale workfl ow ontwikkeld die vele voor-
delen biedt ten opzichte van de traditionele werkwijze. Voeg 
hier nog onze jarenlange kennis en ervaring aan toe en we 
zijn ervan overtuigd dat we voor iedere patiënt een optimaal 
resultaat kunnen garanderen.
Aarzel dus niet en maak vandaag nog uw vrijblijvende afspraak 
om samen te bespreken wat we voor u mogen betekenen.

Voordelen digitale werkwijze
• Verkorte behandeltijd, minder afspraken
• Betere pasvorm
• Sterkere kwaliteit
• Prothese verloren? Geen probleem, alle 

gegevens worden digitaal bewaard. Wij
 maken een exacte kopie binnen enkele dagen

Waarom TPP Heerlen?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Persoonlijk patiënt contact
• Volledige serviceverlening
• Vooruitstrevend
• Nieuwste technologiën

Conings D.                           Verdoes M.

MAAK

VRIJBLIJVEND 

UW AFSPRAAK:

045 572 99 92

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEERLEN | Van Karnebeekstraat 11 | 6415 EK Heerlen | 045 572 99 92
tppheerlen@home.nl | www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl | E

VOOR BIJNA ALLE ZORGVERZEKERAARS. 
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

www.mitralisdc.nl
info@mitralisdc.nl

045 - 8 200 100

Locatie Hoensbroek
Schuureikenweg 60, 
6432 HX Hoensbroek

Locatie Kerkrade
Roda J.C. Ring 19, 
6466 NH Kerkrade

Zonder zorgen 
meteen geholpen
Met persoonlijke aandacht, korte wachttijden en de-
skundigheid kunt u bij ons terecht voor uw onderzoek. 
En met de uitslag binnen 24 uur bij uw aanvragend 
huisarts weet u snel waar u aan toe bent...

  echografie        mammografie
  rontgen          dexa
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Met zijn volle witte haardos zit hij in het restaurant 
van de Hambos op me te wachten. Klein van formaat, 
maar groots in uitstraling. De 83-jarige Wiel Vinken, 
’t Wielsje’, is een begrip in Kerkrade. Duizenden 
mensen maakte hij met zijn ‘buut’ aan het lachen. In 
zijn geboortestad tot aan Aken, Bonn en Düsseldorf 
toe. Als een heuse artiest trok hij jarenlang volle zalen. 
Om gezondheidsredenen is hij nu gestopt. “De benen 
willen niet meer” vertelt hij al gauw als ik bij hem 
kom zitten aan tafel. We bestellen een heerlijke cap-
puccino en het gesprek loopt als vanzelf. “Van mijn 
fysiotherapeut moet ik elke dag deze oefening doen” 
zegt hij, kruist zijn armen over zijn borst en staat dan 
op vanuit zijn stoel, zonder zich af te zetten. Ik moet 
het 10 keer doen, maar doe het 20 keer.” Hij laat zich 
weer in zijn stoel zakken. “Laatst was ik bij de huisarts 
voor mijn lies”, vertrouwt hij me het volgende moment 
toe. “De huisarts zei: het is de lever. ‘De lever’, vroeg 
ik geschrokken. Hij knikte bevestigend en vroeg: ‘Wat 
drinkt u als ik vragen mag?‘ Ik keek hem verbaasd aan. 
‘Ik weet niet: wat heeft u in huis…?” Een warme lach 
vult de ruimte en ik kan niet anders dan meelachen. 

Grappen maken zit hem in het bloed. Als enige jongen 
in een gezin van vijf zussen was hij de gangmaker. 
Dat zat er op de basisschool al in. Toen hij op een 
oudejaarsavond bij een tante moppen tapte, gaf zijn 
oom hem op als Buuttereedner voor de plaatselijke 
carnavalsvereniging. Nog voordat de toen 22-jarige 
Wiel erover na kon denken, waren de pamfletten al 
verspreid. En het werd een succes. ‘Sjtomme kal’. 
Meer was er niet nodig. En daar leek hij nu net goed 
in te zijn. Hij dreef de spot met alles en iedereen 
om zich heen, waarbij zijn schoonmoeder het vaak 
moest ontgelden. Naast zijn werk als huisschilder, 

vulden zijn weekenden zich met optredens. “Er is 
geen carnavalsvereniging in Aken waar ik niet heb 
opgetreden.” 
Ik schuif hem het koekje toe dat van zijn koffiebordje 
is afgevallen. “Dat hoef ik niet” zegt hij, “ik ben zoet 
van mezelf.” Weer die lach. Hij toont me op zijn 
mobiele telefoon enkele optredens met liedjes die 
hij zelf schreef. Over zijn moeder en zijn warme jeugd 
in Kaalheide. Vaak terugkerende thema’s in zijn 
werk. Zijn ogen vullen zich met tranen. Wat maakt 
hem ineens zo verdrietig, vraag ik. “Vroeger. Hoe 
het was en hoe het nu niet meer kan.” Stilte vult de 
ruimte. Een tijdje trad hij nog op na een vervelende 
val, maar hij moest dan worden begeleid tot op de 
bühne, waar hij zich met twee handen vast klampte aan 
de spreekstoel. De laatste tijd is hij ook erg nerveus.  
“Je wordt er onzeker van als je benen niet meer 
meewerken” vertelt hij. Omdat hij altijd tussen de 
mensen is geweest komt hij nu twee keer per week 
naar de Hambos. Daar eet hij mee, maakt praatjes 
met de mensen en doet mee aan de muziekactivi-
teiten. Plezier haalt hij verder ook uit zijn familie. 
Onlangs was hij 60 jaar getrouwd en er zijn al drie 
achterkleinkinderen.

Wiel’s talent werd vaak genoeg beloond. Zo werd hij 
in 2018 uitgeroepen tot winnaar van de Limburgse 
Buuttecup en ontving hij een lintje van de koning. Nu 
het optreden niet meer lukt schrijft hij wel nog zelf 
gedichten. Met Toon Hermans als grote voorbeeld. 
En altijd is daar weer die ondeugende kwinkslag.  
“Je kunt niet met alles de gek houden” zei mijn va-
der vroeger altijd, maar humor houdt me op de been. 
Wat heb je aan een leven als er niets te lachen valt?”•

Carolien Beaujean werkt op de afdeling Marketing & Communicatie van MeanderGroep. Om te kunnen schrijven over de zorg 

begeeft ze zich het liefst zo vaak mogelijk tussen de mensen. Voor deze column gaat ze steeds bij een klant van Meander op 

de koffie.

Carolien



Heerlense tieners 
delen knuffels 
uit tegen 
eenzaamheid
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Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Elke keer als de Heerlense Victoria (13) en Alexia (15) Bruggeman 
hun grootouders bezochten in het verpleeghuis, waren ze geraakt 
door de eenzaamheid van de bewoners. Niet iedereen bleek familie te 
hebben zoals hun opa en oma. Ze besloten knuffels te gaan uitdelen; 
zorgzaam ingepakt als cadeautje. Dat was het begin van de stichting 
Knuffel tegen Eenzaamheid, die inmiddels alweer bijna vier jaar be-
staat. In die periode deelde het tweetal meer dan duizend knuffels 
uit aan ouderen. Onlangs waren de meiden voor een knuffelsessie 
in Zorgbungalows Heiveld in Landgraaf. “Het is zo bijzonder om 
ouderen een mooi moment te kunnen bezorgen.”  

Twee goed gevulde kratten staan in 
de kamer. Het is zondagochtend en 
een enkele bewoner ligt nog in bed. 
De anderen kijken ietwat nieuwgierig 
naar de twee jonge meisjes. Het eerste 
cadeautje is voor een 90-jarige be-
woonster die op de bank in de kamer 
zit. Met een breiwerk in haar handen 
was ze in slaap gevallen, maar inmiddels 
is ze er met haar volle aandacht bij. 
Victoria loopt ietwat voorzichtig naar 
haar toe. “Voor u “ zegt ze en over-
handigt haar het pakje. De vingers van 
mevrouw glijden over het papier en 
trekken de plakbandjes zorgvuldig los. 
Als er even later een hondje tevoorschijn 
komt neemt ze die volop in haar armen. 
“Dit is zo mooi” straalt ze en kijkt met 
een lach omhoog. “Ik heb dit veel liever 
dan twintig euro. Vroeger hadden we 
thuis ook een hond. Deze krijgt een 
mooie plek op mijn kamer.“ Victoria 
neemt naast mevrouw plaats. De grote 
glimlach op het gezicht van de tiener 
stimuleert mevrouw om te vertellen 
over haar leven. Intussen heeft zus Alexia 
plaats genomen naast een andere be-
woonster die haar stoffen aap al met 
net zoveel enthousiasme ontvangt en 

omarmt. Enkele cadeautjes gaan vervol-
gens de ontbijttafel rond. Een mannelijke 
bewoner is aan de beurt. Als het knuf-
felkoetje tevoorschijn komt breekt hij. 
Ook Victoria’s ogen lijken zich met tranen 
te vullen.””

Victoria weet nog goed hoe het was 
toen ze haar eerste knuffel uitdeelde. 
Het was notabene haar eigen lievelings-
knuffel. “Die mevrouw woonde in het 
verpleeghuis waar ook mijn opa en 
oma verbleven. Ze was er zo blij mee! 
Ze zei de keer erna dat ze hem mee 
naar bed nam en altijd vrolijk wakker 
werd omdat ze niet meer alleen was. 
Toen wist ik dat ik er meer mee moest 
doen.” Victoria zat destijds nog op de 
basisschool en deed daar gelijk een 
oproep voor knuffels. Die kwamen er in 
alle soorten en maten. Ze kregen een 
mooi kerstpapiertje en werden vervol-
gens uitgedeeld. In diezelfde periode 
gaf de tiener zich op voor de functie 
van kinderburgemeester/ wethouder > 

“Het is zo bijzonder 
om oudere mensen 
een mooi moment 

te bezorgen”

“Niemand mag 
buitengesloten 

thuis zitten.”



#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Eenzaam ben 
je niet alleen. 

In Heerlen 
zorgen we voor

elkaar

Bij het meldpunt
          luisteren we
met aandacht
        naar jouw verhaal

     Samen zoeken we een 
passende oplossing
              voor jou

045 560 40 04
ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur

Er ontstaan 
mooie dingen

Voel jij je 
eenzaam?

Ken je iemand
die eenzaam is?

Of wil je
helpen?Bel gerust!

“Eenzaamheid is niet een gemakkelijk gespreksonderwerp, 
vaak blijft het onopgemerkt omdat mensen het niet 

herkennen of zich ervoor schamen. In Heerlen hebben we 
aandacht voor elkaar en maken we het bespreekbaar. 

Daarom hebben we het Meldpunt Eenzaamheid. 
Samen kijken we wat nodig is om uw eenzaamheid tegen te 
gaan. Een klein gebaar kan al het verschil maken. Aandacht 

voor elkaar maakt het leven zoveel aangenamer.”

Wethouder Adriane Keulen (Integraal Ouderenbeleid) 
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van Heerlen. Met vijf andere kinderen 
werd ze gekozen. Haar doel? De Sin-
terklaasviering toegankelijk maken 
voor mensen in een rolstoel. “Sinter-
klaas is er voor iedereen. Ik wilde niet 
dat iemand buitengesloten thuis zat. 
Het is gelukt om het evenement voor 
iedereen toegankelijk te maken.” 

Het is een dame met een passie. Net 
als haar zus. Hun broer Maximiliaan 
(10) springt ook bij waar nodig is. Zo 
hebben ze voor vandaag alle 42 knuf-
fels eerst zorgvuldig gewassen, ge-
droogd en ingepakt. Losse etiketjes 

zijn eraf gehaald. In twee uur tijd gaan 
ze alle zes bungalows af. “Waarom 
krijg ik dit” zegt een bewoonster die 
in haar zondagse outfit kaarsrecht 
op een stoel zit en het cadeau bijna 
plechtig in ontvangst neemt. “Ik ben 
toch niet jarig?” De meneer naast haar 
vraagt voorzichtig of hij ook iets krijgt. 
Jazeker, er is genoeg voor iedereen. 
De bewoners die in bed liggen worden 
niet overgeslagen. De dankbaarheid 
is groot. “Heel, heel erg bedankt” 
spreekt een bewoonster vanuit haar 
bed met een zachte stem. De meiden 
glunderen. Af en toe zijn ze geraakt. 
Zoals bij de mevrouw die een zuurstof-
masker draagt. Haar glimlach is daar-
door niet te zien, “maar haar ogen fon-
kelen” fluistert Victoria aan haar zus. 

Het hondje dat ze krijgt, wordt stevig 
in haar handen omklemd. 
Een enkeling reageert minder spontaan, 
maar dagbestedingscoach Wendy Pluij-
men legt uit dat dat bij het ziektebeeld 
kan horen. “Dan weten bewoners even 
niet hoe ze moeten reageren” legt ze 
uit. “Maar het kan best dat ze er toch 
heel blij mee zijn.” Een volgende be-
woonster pakt haar cadeautje uit, zonder 
haar emoties prijs te geven. Ze bekijkt 
het diertje en stopt het vervolgens 
terug in het papier, waarbij alle plak-
bandjes weer zorgvuldig worden vast-
gemaakt. En dan drukt ze het cadeau 
met papier en al heel stevig tegen haar 
buik.” Victoria en Alexia kijken met 
hun niet-aflatende glimlach toe. Hun 
missie is weer geslaagd!•

“Waarom krijg ik een 
cadeau? Ik ben toch 

niet jarig?”

Meer weten? Kijk op https://knuffeltegeneenzaamheid.nl/ of volg de meiden op Facebook of Instagram.



Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Steeds meer ziekenhuis-
zorg kan gewoon thuis

“Ik vind het fijn dat ik 
niet steeds naar het 

ziekenhuis hoef”
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Het ziekenhuis verlaten voordat de antibiotica-
kuur via het infuus is afgelopen? Nog niet zo 
lang geleden was dat ondenkbaar. Nu kan het 
wel, want die infuuszorg kan gewoon thuis. En 
dat is slechts een van de vele voorbeelden die 
Lillian Temme en Cynthia Krichelberg van het 
Highcare Team van MeanderGroep geven.

Dit team bestaat uit 25 medewerkers en levert dagelijks 
thuis zorg aan klanten van Meander. Daarnaast zijn ze 
regelmatig voor andere organisaties op pad. Dankzij 
hun inzet hoeven mensen voor steeds meer medische 
handelingen niet meer naar het ziekenhuis. De antibiotica-
zorg thuis is een goed voorbeeld. Soms kunnen patiënten 
hierdoor enkele dagen eerder naar huis, maar het kan 
ook gaan om maanden. Bijvoorbeeld als sprake is van 
een hardnekkige bacterie, of een hersenabces. Nog 
een voordeel: dankzij het gebruik van mobiele infuus-
pompen kunnen mensen zich vrij bewegen. Lilian: “De 
pomp zit in een tasje dat je gewoon kunt meenemen. 
Mensen kunnen gaan en staan waar ze willen. Dat is 
natuurlijk veel beter dan in een ziekenhuisbed liggen. 
Er zijn ook pasgeboren baby’s die antibiotica nodig 
hebben, omdat zij zelf of de moeder koorts hadden bij 
de bevalling. Dan is het natuurlijk veel fijner als je met 
de baby toch naar huis kunt gaan.”

Veel voorbeelden
Ook chemotherapie kan in een aantal gevallen thuis 
worden toegediend. Dan hoeft de patiënt na afloop van 
de kuur niet naar het ziekenhuis te reizen. “En dat is 
prettig, want dan is zo’n patiënt vaak moe”, vertelt Lilian. 
Ander voorbeeld: afgelopen week was ze bij een jon-
getje van tien jaar dat thuis extra voeding krijgt via 
een neus-maagsonde. Die sonde kan loskomen bij het 
spelen. “In het begin plaatsten wij die sonde terug via 
de neus. Nu doet hij dat zelf, onder onze begeleiding. 
En krijg ik een dikke knuffel als ik binnenkom. Hij is 
helemaal niet bang meer.” Een alternatief vormt de 
Mickey Button voor kinderen: een sonde via de buik die 
wordt afgesloten met een knopje. Ook die is bedoeld 
om kinderen bij te voeden. 
Samen vullen Cynthia en Lillian het rijtje moeiteloos 
verder aan. Neem de CAPD, een buikspoeling voor 
mensen die geen of een slechte nierfunctie hebben: 
die hoeven niet meer voor nierdialyse naar het ziekenhuis. 
De dagelijkse buikspoelingen thuis zijn wel intensief,> 

V.l.n.r.: Lillian Temme, Diana Pilet en Cynthia Krichelberg

Tekst: Karin Burhenne
Fotografie: Anne Jannes
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Maatschappij, kunst en cultuur, geschiedenis, natuur … 
Ons programma is even gevarieerd als interessant. In een groep 
van circa tien gelijkgestemde personen bouwt u bovendien nieuwe 
vriendschapsbanden op. Dat alles in een rustige en vriendelijke omgeving 
die een gewone dag omtovert tot een meer dan aangename dag.

Kom eens vrijblijvend kijken
Eén vaste dag of meerdere dagen per week: u bent van harte welkom. 
Ook als u te maken heeft met lichte geestelijke klachten. Wilt u eerst een 
keer vrijblijvend komen kijken met uw mantelzorger? Natuurlijk kan dat. 
Dan kunt u meteen genieten van een gratis maaltijd in ons restaurant. 

Meer informatie
Bel op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur 06-41910701 voor meer 
informatie. Of stuur een e-mail naar  
info@debeyart.nl. Uw familie of zorgverlener kan dat ook doen. 

Société De Beyart
prikkelt je nieuwsgierigheid 

Société De Beyart maakt deel uit van woonzorgcentrum De Beyart 
in hartje Maastricht. Kijk op www.debeyart.nl.

‘Heel leerzaam én 
 zeer aangenaam’

Société De Beyart is er speciaal voor zelfstandig thuiswonende senioren 
in Zuid-Limburg die zich niet te oud voelen om te leren en verdieping 
zoeken. 

Elsresidentie Margraten en Sittard
- stijlvol wonen met alle zorg - 

Heeft u belangstelling voor de Elsresidentie, neem dan contact met 
ons op. Dit kan telefonisch, Sittard 046 – 46 000 40 of Margraten 

043 – 71 150 92 of kijk op onze website: www.elsresidentie.nl

Het professionele team van Het professionele team van 
de Annadal Kliniek staat voor U klaar!de Annadal Kliniek staat voor U klaar!
De Annadal Kliniek is een kleinschalige 
zelfstandige kliniek en biedt een uitgebreid 
pakket aan medisch specialistische 
behandelingen. Artsen en medewerkers 
hebben oprecht aandacht voor de patiënt. 
Die persoonlijke benadering is de kracht 
van de kliniek.

U kunt bij ons terecht voor verzekerde 
zorg binnen de volgende specialismen:
- Orthopedie
- KNO
- Heelkunde
- Plastische chirurgie

Voor een volledig overzicht van onze behandelingen 
verwijzen wij u naar onze website. De Annadal Kliniek 
staat voor een hoge kwaliteit van zorg en korte wachttijden.
Neem vandaag nog contact met ons op of benader uw 
huisarts voor een afspraak.

Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

043 – 347 99 44
info@annadal-kliniek.nl www.annadal-kliniek.nl

erkend tandtechniek
tandprothetiek
implantologie

Zonodig behandeling bij u aan huis

Eerste gesprek en jaarlijkse controles GRATIS
• Nieuwe kunst- of klikgebit
• Reparaties van kunst- of klikgebit
• Opvullen van kunst- of klikgebit

Lid ONT
ISO 9001 gecertificeerd
Parkeren gratis

Kunstgebit Parkstad
Prinssenstraat 39-41
6372 EW Landgraaf
www.kunstgebit-parkstad.nl
045-5333101 / 06-34145160

Kunstgebit Zorg
Bloemenmarkt 11 (Lindenheuvel)
6163 CE Geleen
www.kunstgebit-zorg.nl
046 - 4266331 / 06-34829514

Alles onder 1 dak voor uw kunst- of klikgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

Kunstgebit_Parkstad_1_4_MM3.indd   1 17-06-20   12:46
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TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK HEERLEN

Bij TPP Heerlen zijn we reeds meer dan 30 jaar gespeciali-
seerd in het vervaardigen van kwalitatieve kunstgebitten. 
Continue investeren in de ontwikkeling van materialen en 
technieken om de patiënttevredenheid zo hoog mogelijk te 
houden is vanzelfsprekend. De dag van vandaag hebben 
scanners, printers en andere digitale ontwikkelingen hun 
meerwaarde in onze praktijk reeds bewezen. We hebben de 
laatste jaren een digitale workfl ow ontwikkeld die vele voor-
delen biedt ten opzichte van de traditionele werkwijze. Voeg 
hier nog onze jarenlange kennis en ervaring aan toe en we 
zijn ervan overtuigd dat we voor iedere patiënt een optimaal 
resultaat kunnen garanderen.
Aarzel dus niet en maak vandaag nog uw vrijblijvende afspraak 
om samen te bespreken wat we voor u mogen betekenen.

Voordelen digitale werkwijze
• Verkorte behandeltijd, minder afspraken
• Betere pasvorm
• Sterkere kwaliteit
• Prothese verloren? Geen probleem, alle 

gegevens worden digitaal bewaard. Wij
 maken een exacte kopie binnen enkele dagen

Waarom TPP Heerlen?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Persoonlijk patiënt contact
• Volledige serviceverlening
• Vooruitstrevend
• Nieuwste technologiën

Conings D.                           Verdoes M.

MAAK

VRIJBLIJVEND 

UW AFSPRAAK:

045 572 99 92

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEERLEN | Van Karnebeekstraat 11 | 6415 EK Heerlen | 045 572 99 92
tppheerlen@home.nl | www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl | E

VOOR BIJNA ALLE ZORGVERZEKERAARS. 
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

www.mitralisdc.nl
info@mitralisdc.nl

045 - 8 200 100

Locatie Hoensbroek
Schuureikenweg 60, 
6432 HX Hoensbroek

Locatie Kerkrade
Roda J.C. Ring 19, 
6466 NH Kerkrade

Zonder zorgen 
meteen geholpen
Met persoonlijke aandacht, korte wachttijden en de-
skundigheid kunt u bij ons terecht voor uw onderzoek. 
En met de uitslag binnen 24 uur bij uw aanvragend 
huisarts weet u snel waar u aan toe bent...

  echografie        mammografie
  rontgen          dexa
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maar het voordeel is dat mensen kunnen leren om dit 
zelf te doen. “Er zijn meerdere handelingen die we 
mensen kunnen leren, als zij dat tenminste zelf willen. 
Zo krijgen mensen hun zelfstandigheid terug”, zegt Lilian. 

Afwisselend
Het Highcare Team wordt verder onder andere ingezet 
voor het in slaap brengen (sedatie) van mensen die 
terminaal zijn. En bij euthanasie plaatsen de verpleeg-
kundigen een infuusnaald die de huisarts gebruikt 
voor het toedienen van de medicatie. Cynthia: “We 
doen veel verschillende dingen op een dag. Dat maakt 
ons werk heel afwisselend, maar mentaal soms ook 
moeilijk. Ik zat laatst met twee kinderen aan het bed 
van een 36-jarige man bij wie de palliatieve sedatie 
was gestart. Dat heeft impact en dan praat je daar na 
afloop wel met een collega over. Soms is de zorg zo 
complex, dat we met z’n tweeën gaan. Maar er kan dus 
gewoon heel veel thuis.”  

Interview met klant
Al twee keer belandde Diana Pilet in kritieke toestand 
op de IC. Uitgedroogd, zeer ernstig vermagerd en ver-
ward. Lopen ging niet meer, iets zien of horen evenmin. 
De belangrijkste oorzaak; een zeer zeldzame auto-
immuunziekte die ervoor zorgt dat haar darmen amper 
voedingsstoffen opnemen.

 

Wie Diana Pilet nu spreekt, kan zich amper voorstellen 
dat ze twee keer bijna dood was. En dat ze na de laatste 
crisis een half jaar in het ziekenhuis en revalidatiecen-
trum lag om weer aan te sterken. Ze oogt monter en 
praat opgewekt over het lot dat haar getroffen heeft. 
Dat is nu eenmaal haar instelling, vertelt ze, terwijl 
verpleegkundige Cynthia Krichelberg haar parenterale 
voeding voorbereidt. Deze voeding is speciaal bedoeld 
voor mensen met darmen die niet voldoende voeding 
(en/of vocht) kunnen opnemen. De voeding wordt met 
een centrale lijn (speciale slang) via de bloedbanen 
toegediend. Op die manier krijgen mensen toch voeding, 
vitamines en mineralen binnen (parenteraal betekent 
letterlijk: ‘buiten de darm’).

“Dat dit thuis kan, 
is natuurlijk veel fijner”

Controle houden
Bij Diana Pilet is zo’n centrale lijn aangebracht onder 
het sleutelbeen, net onder een fraaie tattoo. “De chirurg 
heeft daar speciaal op gelet”, lacht ze. De eerste we-
ken na haar thuiskomst kwam een verpleegkundige 
van het Highcare Team om de voeding te bereiden en 
de voedingszak aan de slang te koppelen. Zo’n twaalf 
uur later kwam ze dan weer terug om de slang af te 
koppelen. Maar het aan- en afkoppelen doet ze nu zelf, 
’s avonds en ’s ochtends. En de tijd dat het infuus loopt, 
is teruggebracht naar tien uur, zodat een wat normaler 
ritme weer mogelijk werd. Dat dit allemaal thuis kan, 
vindt ze heel fijn. “Ik wilde het aan- en loskoppelen ook 
meteen leren, want ik ben niet graag afhankelijk. Het 
gaat heel goed.”  
Doorgaans komt iemand van het Highcare Team rond 
de middag de voedingszak voorbereiden. En ’s avonds 
bevestigt ze die zelf aan een infuuspaal bij haar bed. 
“Zo houd ik zelf de controle en voel ik me niet zo over-
geleverd aan anderen. Al heb ik het team wel nodig 
natuurlijk. Ik beschouw ze als familie, er is een 
vertrouwensband ontstaan.” • 
  

De klant echt centraal stellen 

Zorg die in het ziekenhuis geboden wordt, 
verplaatsen naar thuis: het gebeurde al 
met meerdere (be)handelingen. Meander 
wil deze ziekenhuisverplaatste zorg in 
de toekomst graag verder uitbreiden. 
Judith Peeters, projectmanager bij de 
thuiszorg van Meander: “Ons uitgangs-
punt is: wat is het prettigst voor de pa-
tiënt? We willen de klant echt centraal 
stellen. Vaak is het voor de klant 
prettiger om niet naar het ziekenhuis 
te hoeven reizen. Ziekenhuisverplaatste 
zorg kost doorgaans ook minder en het 
maakt de zorg toegankelijker. Samen 
met het ziekenhuis gaan we aan de slag 
om te kijken welke zorg in de toekomst 
nog meer in de thuissituatie kan gaan 
plaatsvinden.”



ARTHROSE & OSTEOPOROSEZENTRUM AACHEN

Grensverleggende methode
verhelpt gewrichtsproblemen
Artrose, osteoporose of hernia. Problemen aan handen, knieën, heupen 
of rug en sportblessures. Veel mensen kampen met gewrichts- 
problemen. Een operatie, medicatie, spuiten; er is vaak een lange 
weg te gaan en het bot of kraakbeen zelf wordt niet gerepareerd. De 
MBST-behandeling doet dat wel. Het is een unieke therapie zonder  
bijwerkingen, een behandeling waar al duizenden patiënten veel baat 
bij hebben gehad. Voor mensen die vastlopen: er is hoop.

HERSTELT KRAAKBEEN EN BOT
De uit Vaalsbroek afkomstige en in Maastricht woonachtige Rosemarie Thewissen 
spreekt vloeiend Nederlands en Duits, zodat ze in haar praktijk in Aken iedereen  
perfect te woord kan staan. ‘De therapie die ik geef, bestaat al drieëntwintig jaar in 
veertig landen en heeft zich bewezen. Onze MBST-behandeling, dat staat voor Mole 
culaire Biofysische Stimulatie Therapie, is de pijnloze behandeling met therapeutische 
werking op specifieke degeneratieve aandoeningen. Denk aan artrose (gewrichts- 
slijtage, kraakbeendegeneratie), osteoporose (botontkalking) en overige orthope-
dische aandoeningen, zoals spierscheuringen, sportblessures en wervelgerelateerde 
rugklachten. MBST verbetert de kraakbeenlaag, verhoogt de botdichtheid en herstelt 
het spierweefsel, werkt pijnverlagend en levert via een doelgerichte aanpak zonder 
bijwerkingen een grote bijdrage aan een algehele betere kwaliteit van leven.

PERSOONLIJK
‘Ik werk op basis van de diagnose van een arts. Tijdens de intake, die gratis en vrij- 
blijvend is, kijk ik naar wat ik voor iemand kan betekenen. Het aantal behandelingen  
is afhankelijk van de aandoening en het behandeldoel. De behandeling kan ik op 
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Meander Nieuws

Meander Vrienden gaat Oscars uitreiken

Tekst: Carolien Beaujean

Meander stelt leegstaande panden ter 
beschikking voor vluchtelingenopvang

De situatie in Oekraïne blijft ons allemaal bezighouden. Ook binnen 
Meander blijven we kijken naar manieren om te kunnen helpen, naast 
het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedden.
 
Zo zijn de Meander-locaties Pieterstaete in Kerkrade en BarbaraHoes in Brunssum 
ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang 
zal in goede samenwerking met de gemeenten Kerkrade en Brunssum verlopen. 

Wij dragen ieder die wordt getroffen door deze trieste situatie een heel warm 
hart toe, en zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen. •

De Stichting Meander Vrienden zet zich 
belangeloos in voor bewoners van de 
Meander zorgcentra en klanten die op 
thuiszorg van Meander zijn aangewezen. 
Voor deze mensen wil de stichting iets 
extra’s doen: even een dagje weg uit de 
dagelijkse zorgen: oftewel ‘ne Super 
Sjoene Daag’. Maar vanaf nu houdt het 
niet op bij die wens!

Na een lange periode met beperkingen 
vanwege corona geeft Meander Vrien-
den nieuw elan aan de activiteiten met 
het vervullen en filmen van 5 wensen 
van onze klanten en bewoners. Deze 
worden voor de eerste keer getoond 
in een heuse Oscaruitreiking waarin 
de hoofdrolspelers worden behandeld 
als echte filmsterren, inclusief ont-

vangst over de rode loper. In verschil-
lende categorieën kunnen zij ook nog 
iets winnen. Een Oscar voor de mooi-
ste glimlach bijvoorbeeld, of voor de 
mooiste outfit. Iedereen krijgt een prijs. 
Ook de Oscaruitreiking zelf wordt ge-

filmd en begeleid door muziek van Frans 
Pollux en Emil Szarkowicz met het 
prachtige ‘Meander’nummer ‘Same’.
Meander Vrienden streeft ernaar om dit 
jaar 70 wensen te vervullen; waarvan we 
elk jaar een 5-tal wensen verfilmen.•

Leg de rode loper maar uit!
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ARTHROSE & OSTEOPOROSEZENTRUM AACHEN
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Mensen 
stimuleren 
om actief 
te blijven 
en regie 
te houden

Wat doen een ergotherapeut en fysiotherapeut die bij de Paramedische 
Dienst van MeanderGroep werken? Voor het antwoord op die vraag, liep 
Meander Magazine een dagje mee met Ron Lauterfeld en Ellis Reuleaux.
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Tekst: Karin Burhenne
Fotografie: Anne Jannes

De Paramedische 
Dienst van 

MeanderGroep
Fysiotherapie
Ze zit aan een tafel van de dagopvang 
bij zorgcentrum Vroenhof in Kerkrade, 
de 78-jarige Annie. Bij een val heeft ze 
onlangs haar enkel gebroken. “Maar 
het gaat wel”, zegt ze tegen fysiothe-
rapeut Ron Lauterfeld. Hij vraagt of ze 
kan lopen en waar ze vandaag behoefte 
aan heeft. “De meeste pijn zit in mijn 
rug. Wil je die behandelen?” Ron knikt 
en samen verlaten ze de gemeen-
schappelijke ruimte. In een apart zaaltje 
neemt Annie plaats aan een tafel. Om 
zich vervolgens voorover te buigen, zodat 
Ron haar rug kan masseren, “Door de 
val duwen de ribben op het bekken. 
Ik probeer de pijn te verlichten, door 
ruimte te creëren tussen de ribben en 
het bekken”, vertelt hij. Annie is blij 
dat Ron haar regelmatig behandelt, 
vertelt ze na afloop. “Daardoor kan ik 
meer. Ik woon hier sinds 2014 in een 
seniorenwoning. Door de val kon ik niet 
meer mijn bed in komen, maar dankzij 
de behandeling lukt dat nu weer wel. 
Ik kan weer steeds meer zelf.”

Dat is ook precies waar Ron zich al 
meer dan 25 jaar voor inzet in zijn werk 
als fysiotherapeut bij de Paramedi-
sche Dienst: mensen zo zelfstandig 
mogelijk laten functioneren. Hij komt 
bij klanten thuis, werkt in de wijk en in 
verpleeghuizen en de geriatrische re-
validatiezorg van Meander. “Mijn werk 
is ook bedoeld om de zorg te onder-
steunen. Door mensen te stimuleren 
actief te blijven, kun je de zorgzwaarte 
verminderen. Maar meer bewegen is 
niet het enige doel. Het is belangrijk 
dat mensen zo veel mogelijk de eigen 
regie houden over hun gezondheid; we 
beslissen samen wat daarvoor nodig is.” 

Teruggekeerd in de gemeenschap-
pelijke ruimte, stapt Ron voorzichtig 
af op de 93-jarige Bertha, die bezig 
is met haar middagdutje. Als ze weer 
wakker is, gaat ze graag met Ron mee 
voor een rugmassage. Ze heeft pijn, 
vertelt ze zachtjes. “De behandeling is 
fijn, die verlicht de pijn even.” Ze woont 
hier nu zeven jaar in een seniorenwoning, 
met hulp van de kinderen en de zorg. 
Gemiddeld een tot twee keer in de 
week komt de fysiotherapeut langs. En 
dat is fijn, zegt ze. 

Na afscheid van Bertha te hebben 
genomen, rijdt Ron naar D’r Pool in 
Kerkrade. In een grote oefenzaal van 
Meander gaat hij aan de slag met de 
77-jarige Leo, die door onbekende 
oorzaak sterk afviel. Zijn spieren zijn 
verslapt en hij kampt met Parkinson 
en COPD. Het is belangrijk om zijn 
spieren te versterken, zodat hij weer 
energie en kracht krijgt. Daarbij let 
Ron er goed op of de oefeningen niet 
net te zwaar zijn en hij wijst de heer 
op een consult bij de diëtiste waarvoor 
een indicatie is. “We moeten een goe-
de balans vinden”, zegt hij. Leo doet 
het goed. Hij beweegt een touw op de 
grond, heft een gewicht, stapt op de 
hometrainer, gooit behendig met een 
bal en voetbalt met Ron. “Ik oefen nu 
zo’n driekwart jaar met Ron”, vertelt 
hij. “Dat is prettig. Het helpt om de 
Parkinson af te remmen. En als ik vragen 
heb, kan ik altijd bij hem terecht. Dat 
van die diëtist weet ik nog niet hoor. 
Mijn vrouw hamert daar ook steeds 
op.” Na de oefeningen stapt hij bui-
ten op zijn fiets en rijdt voorzichtig weg. 
En Ron gaat weer verder, op naar de 
volgende klant. >

Fysiotherapeut Ron Lauterfeld 



Ergotherapie
De zon schijnt en de temperatuur is 
aangenaam. Een mooie dag voor de 
56-jarige Connie Zöld om met haar 
nieuwe scootmobiel te oefenen. Voor-
afgaand aan het scootmobiel rijden is 
door de fysiotherapie de mobiliteit in 
kaart gebracht. Hoe ver kan Connie 
nog zelfstandig lopen en waar heeft zij 
hulp bij nodig? Connie  heeft eerder met 
een proefmodel geoefend en dat ging 
goed. Nu staat haar eigen scootmobiel 
klaar. Toch weer een ander model, dus 
gaan we hier ook eerst mee oefenen”, 
vertelt Ellis Reuleaux.
 
Ellis is al dertien jaar ergotherapeut 
bij de Paramedische Dienst. “Ik werk 
met mensen die in hun dagelijks hande-
len beperkt worden. Bijvoorbeeld omdat 
zij zichzelf niet meer goed kunnen ver-
zorgen, of kunnen verplaatsen. Samen 

met de klant kijk ik wat iemand wel 
nog kan om toch zo zelfstandig mogelijk 
te leven. Al dan niet met het aanleren 
van nieuwe vaardigheden, of het inzetten 
van hulpmiddelen. Dat kan variëren 
van aangepast bestek tot een rolstoel. 
En soms zijn aanpassingen in de woning 
nodig, bijvoorbeeld om de woning rol-
stoeltoegankelijk te maken. Een andere 
keer gaat het om een traplift, of beugel 
in de badkamer.”
 
Dan komen we aan bij Connie Zöld, 
die in woonzorgcentrum Vroenhof in 
Kerkrade woont. Die heeft echt zin 
om naar buiten te gaan. “De eerste 
keer op een scootmobiel vond ik wel 
spannend, maar nu ben ik niet zenuw-
achtig. Ik verheug me er op.” Haar ge-
zondheid laat te wensen over; ze kreeg 
eerder een hartinfarct en draagt een 
pacemaker. En het overlijden van haar 

man, drie jaar geleden, had een grote 
impact op haar geestelijk welzijn. Ze 
is blij om in Vroenhof te wonen, met 
familie in de buurt. Die wil ze graag 
zelfstandig kunnen opzoeken, zoals ze 
ook graag zelf naar de winkel wil gaan. 
Connie is ook bekend bij de fysiotherapie. 
Naast het feit dat zij voor langere af-
standen gebruik kan maken van haar 
scootmobiel, blijft het zelf bewegen 
belangrijk om zo ook haar eigen mo-
biliteit te behouden.
Maar lang lopen kan ze dus niet. Vandaar 
de scootmobiel. Als ergotherapeut oefent 
Ellis met haar. “Want”, zegt die, “het moet 
veilig zijn en voor haar veilig voelen.” De 
eerste keer op de nieuwe scootmobiel 
gaat Connie Zöld redelijk goed. Alleen het 
in- en uitrijden van de stalling blijkt niet 
eenvoudig. “En”, zegt Ellis, “ik zie u niet 
vaak in de spiegel kijken. Volgende week 
gaan we weer oefenen.”
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Dan is het tijd voor een bezoek aan de 
80-jarige Willem Crausen die in een 
seniorenwoning in Kerkrade woont. 
En die zijn scootmobiel wil vervangen 
voor een elektrische rolstoel, waarmee 
hij zich ook binnen kan verplaatsen. 
Door een beroerte is hij niet meer 
erg mobiel en heeft hij weinig kracht. 
Daarom heeft Ellis voor hem hulpmid-
delen geregeld om potjes en blikken 
te openen. Die gebruikt hij veel. Hij 
vertelt dat hij vaak duizelig wordt; het 
valgevaar is groot. Vandaar de rolstoel. 
Als hij plaatsneemt in de rolstoel om 
te oefenen, lijkt het er even op dat hij 
moeilijk kan onthouden waar de knop-
pen voor dienen. Maar eenmaal op de 
galerij, gaat het prima. Dat komt door 
de ervaring die hij met de scootmobiel 
heeft, zegt Ellis. “Ik heb er vertrouwen 
in, we gaan de komende week verder 
met oefenen.” •

Paramedische Dienst (Behandeldienst)
Zo lang mogelijk zelfstandig leven en de regie houden, dat is waar de 
Paramedische Dienst van MeanderGroep mensen in ondersteunt. Dat 
gebeurt thuis, in een seniorenwoning of in het verpleeghuis. Binnen de 
Paramedische Dienst werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, osteo-
paten, psychologen, logopedisten en diëtisten. Voor meer informatie, kijk 
op www.meandergroep.com/behandeldienst  of bel: 045 - 546 74 80. 

Medische Dienst (Behandeldienst)
Zodra iemand komt wonen op een van de locaties van Meander en ver-
pleeghuiszorg ontvangt, neemt de Medische Dienst de behandeling over 
van de huisarts. Ook als iemand tijdelijk bij Meander verblijft, bijvoorbeeld 
voor revalidatie, wordt de behandeling tijdelijk overgenomen. Binnen de 
Medische Dienst werken artsen, zoals specialisten ouderengeneeskunde, 
huisartsen en basisartsen, samen met verpleegkundig specialisten. De 
behandelaren binnen de Medische Dienst zijn deskundig op het gebied 
van behandeling van kwetsbare ouderen, chronisch zieken, palliatieve 
zorg en geriatrische revalidatiezorg. Het gaat om mensen met problemen 
van verschillende aard zoals lichamelijke problematiek, maar ook dementie, 
de ziekte van Parkinson of het syndroom van Korsakov en niet-aangeboren 
hersenletsel.
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ver rassen. Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 
vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden kunt u nu 
proberen in een proef pakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch? 

Abonnees van Meander eXtra krijgen 10% korting op alle 
vervolgbestellingen. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket
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bestelling actiecode 202-MEANDER0622. Eet smakelijk!
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Vandaag zit ik samen met Peter in de auto, hij is een van onze bewoners en heeft 
Korsakov. We zijn onderweg naar het Vista College. Naast dat ik coördinator ben 
geef ik namelijk ook trainingen en gastcolleges over Korsakov, binnen en buiten 
Meander. En vandaag dus aan studenten van Vista, samen met Peter.

Ik ken Peter al 16,5 jaar. Al bijna net zolang als ik in de Lückerheide werk, woont 
hij bij ons op de afdeling. Ja, dan bouw je écht een hele intense band met iemand 
op. Ik ken hem door en door. Het bijzondere aan deze doelgroep is dat het relatief 
jongere mensen zijn, waardoor hun intelligentie intact blijft en dus ook niet verder 
achteruit gaat. Het contact is na bijna 17 jaar dus nog steeds even leuk als in het 
begin. Hoe bijzonder is dat?

Ik ben in aanraking met Korsakov gekomen toen ik solliciteerde op de functie 
van tuinbegeleider in de Lückerheide. Toen wist ik nog niet met wat voor mensen 
ik zou gaan werken. Toch had ik meteen een klik met de bewoners. Het werd 
me al snel duidelijk dat deze mensen nog ongelooflijk veel in hun mars hebben. 
Samen met de andere collega’s zijn we toen het hele dagprogramma gaan uitbrei-
den, van wandelen en fietsen tot aan fitness en voetbal. En dat staat nu nog steeds.

Terug in de auto kijk ik trots naar Peter. Ik vind het heel vet dat hij vandaag met 
me meegaat. Niet alleen als gezelschap; hij zal ook zijn eigen woordje doen, als 
ervaringsdeskundige. Ons doel vandaag is om de studenten al een beetje warm 
te maken voor de Korsakov-doelgroep, maar ze ook voor te lichten over iets wat 
hen zelf ook kan overkomen.

Het leuke aan studenten is dat ze nog zo onbevangen zijn en recht voor de raap. 
Ze stellen héle andere vragen dan collega’s. Zo vroeg iemand bijvoorbeeld aan 
Peter wat zijn mooiste eigenschap was. Ja, toen stond hij wel even met zijn 
mond vol tanden, haha. ‘Weet je nog welke tatoeages je allemaal hebt, omdat je 
geheugenproblemen hebt?’, vroeg een andere student. Peter strekt zijn armen 
uit naar de studenten: ‘Waarom denk je dat ik ze op mijn armen heb laten zetten?’ 
Er klinkt gelach vanuit de zaal. Ik grijp mijn kans: ‘Maar Peter, je hebt er toch ook 
eentje op je rug?’ ‘Ja, van een supermooie vrouw’, antwoordt hij snel. Ik richt me 
tot de studenten: ‘Jullie zien het, bij Korsakov is er niets mis met het langetermijn-
geheugen.’ Glunderend zit ik in de auto terug naar huis. Dat wil wat zeggen toch, 
dat ik na 17 jaar nog steeds zo enthousiast word van deze doelgroep? •

* Het syndroom van Korsakov ontstaat door een ernstig vitamine B1-tekort, 

meestal door alcoholmisbruik in combinatie met slechte voedingsgewoonten. Hier-

door kunnen bepaalde gedeelten van de hersenen worden aangetast, waardoor 

iemand geheugen-, inprentings-, en oordeelstoornissen krijgt. Het gevolg hiervan 

kan zijn dat mensen op den duur niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Kristel Hakke werkt als coördinator 

binnen de Korsakov*-afdelingen van de 

Lückerheide. In deze column vertelt ze 

waarom ze na 17 jaar nog steeds zo dol 

is op haar bewoners.
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Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. Jaarlijks 
kunt u geld besparen op het gebied van welzijn bij diverse bedrijven zoals (zorg)verzekeraars, 
sportscholen, dagjes uit en diensten aan huis. U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen: 
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar per gezin
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar per gezin

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

 Volg ons op:

U reist in GaiaZOO in één dag over de 
hele wereld. Tijdens een wandeling 
door een glooiend heuvellandschap, 
ontmoet u unieke diersoorten, zoals 
rode panda’s, veelvraten, giraffen en 
gorilla’s. Vergeet geen bezoek te brengen 
aan het limburgHUIS, waar u oog in 
oog staat met diverse bedreigde dier-
soorten van eigen bodem.

Het arrangement van deze 
ledendag bestaat uit:
• Entree tot het park
• Combi Deal Lunch (of smulbox)
• Plattegrond

Save the date: GaiaZOO ledenweekend 
op 8 en 9 oktober 2022  

Kom naar de ledendagen in GaiaZOO en beleef een fantastisch dagje uit!

• Speurtocht voor de kinderen
• Gratis parkeren

Voor meer info en tickets bestellen ga 
naar meanderextra.com/extra-acties. 

Doorlopend 
abonneevoordeel 2022

Volwassenen € 6,- korting p.p. 
Kinderen € 2,- korting p.p.

Abonneevoordeel 
ledenweekend

Abonnees betalen op 8 en 9 ok-
tober 2022 € 22,- per persoon 
voor de ledendag. Kinderen tot 
en met 2 jaar hebben gratis toe-
gang (enkel entree, bij dit ticket 
is geen Combi Deal inbegrepen).
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“De tablet is een van de beste uitvindin-
gen van de eeuw”. Trainer Els Schlooz 
is er heel stellig over. “Het internet 
maakt wereldburgers van ons. De co-
ronaperiode heeft bijgedragen aan dat 
inzicht. We kunnen er niet meer om-
heen.” Els geeft al vanaf 2018 tablet-
trainingen via Meander, de organisatie 
waar ze ooit directeur Thuiszorg was.  
“Ik ben bekend met de doelgroep, ken 
de kwetsbaarheden en daarom sprak 
dit werk me ook zo aan” vertelt ze. “Er 
wordt ineens zoveel mogelijk als u uw 
weg online weet te vinden.” 

De training bestaat uit drie bijeenkom-
sten van 2,5 uur en de lessen worden 
afwisselend door de trainers Bert Bosch, 
Han Groen en Els Schlooz verzorgd. In 
die lessen wordt gewerkt aan het be-
strijden van knoppenangst en diverse 
onderdelen komen aan de orde. Van 

het gebruikmaken van WiFi tot de vei-
ligheid van internet, het sturen van 
berichten en het gebruiken van apps. 
Een groep bestaat uit 6 tot hooguit 8 
deelnemers. Els: “De leeftijden van 
de deelnemers variëren van mensen 
die net met pensioen zijn tot 80+ ers. 
Laatst had ik zelfs een meneer van 92 
in mijn les.” Medetrainer Bert Bosch 
vult aan: “Ook het niveau verschilt. 
De ene heeft al wat ervaring met een 
bepaald spel bijvoorbeeld, terwijl een 
ander de tablet tijdens de les ter plek-
ke nieuw uit de doos haalt. Maar dat 
maakt niet uit. “ Bert heeft 44 jaar on-
derwijservaring. “We horen vaker dat 
kinderen hebben geprobeerd het uit te 
leggen, maar dat gaat dan vaak te snel. 
In de training is het tempo aangepast. 
En wat je ook ziet is dat mensen elkaar 
onderling helpen.”
Er zijn aparte groepen voor mensen 

met een iPad en mensen met een 
Android bestuurde tablet, zoals bij-
voorbeeld Samsung. Als cursist neemt 
u uw eigen tablet mee. Komt u samen 
met uw partner, dan krijgt hij of zij er 
tijdens de les eentje te leen (dit geldt 
alleen bij de iPad training). Bert: “We 
geven overigens ook eenmalige oriën-
tatielessen. Bestemd voor mensen die 
een tablet willen kopen, maar geen 
idee hebben waar ze op moeten letten.” 
Els heeft inmiddels al wat groepen ge-
draaid en geniet van de vorderingen die 
ze mensen ziet boeken. “Met de home-
knop komt u altijd thuis, zeg ik in de eer-
ste les altijd. U kunt gewoon niets fout 
doen. Als mensen dat beseffen, durven 
ze ook meer. Het mooie van deze trai-
ning is dat u na afloop niet meer afhan-
kelijk hoeft te zijn van anderen. U kunt 
het zelf. Het is een waardevolle toevoe-
ging aan het gewone leven.” •

“Er wordt ineens zoveel mogelijk 
  als u online uw weg weet te vinden”

Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne JannesGratis 

tablettraining voor 
Plus-abonnees

De lessen vinden iedere maand bij voldoende belangstelling plaats op het hoofdkantoor van MeanderGroep, Servicecenter 
Minckelerhof, aan de Minckelersstraat 2 in Landgraaf. U kunt zich voor deze cursus aanmelden via 045 - 574 88 00 of meander-
extra@mgzl.nl. Speciaal voor Plus-abonnees is deze cursus gratis. Voor meer informatie ga naar www.meanderextra.com.

Internet maakt de wereld een stuk groter. Zelf uw boodschappen online doen, beeldbellen met de klein-
kinderen in Amerika of de krant lezen. Bijna alles kan tegenwoordig online en dat schept mogelijkheden. 
Maar veel ouderen hebben ‘knoppenangst’ of denken ‘dat leer ik toch niet meer’. Herkent u zichzelf 
daarin? Geef u dan op voor de tablettraining van Meander eXtra. In drie lessen gaat er een (digitale) 
wereld voor u open.

Trainer Els Schlooz 



“Om succesmomenten 
te creëren, moet 

je mensen kansen 
geven”

Niet in hokjes denken, maar in 
kansen. Dat is de gedachte achter 
de Werkleerlijn van de Horeca 
Service in wijkzorgcentrum Fi-
renschat waarin mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
kansen krijgen zich te ontwikke-
len en te kijken waar hun kracht 
ligt. In de zorg is het principe 
‘werkleerlijn’ al langer bekend, 
maar voor de horeca is dit nieuw. 
Leon Habets uit Landgraaf zat 
mede door corona de afgelopen 
drie jaar zonder werk. Dankzij 
de werkleerlijn kan hij nu weer 
aan de slag.  

We zitten aan tafel in het restaurant 
van Firenschat. Leon heeft ons voorzien 
van een kop koffie. Hij is zes weken 
geleden gestart binnen de Werkleerlijn 
en begint aardig zijn draai te vinden. 
Elaine Gulpers, coördinator van het 
restaurant, vervult de rol van werkbe-
geleider. Zij heeft hiervoor een apar-
te training gevolgd. Aan tafel zit ook 
Carry Veugen, jobcoach. Zij heeft Leon 
als kandidaat aangedragen voor de 
Werkleerlijn. “De kandidaten die hier-
voor in aanmerking komen hebben 
een bepaalde afstand tot de arbeids-
markt” licht ze toe. “Aanmeldingen 
kunnen vanuit diverse hoeken komen, 

van WSP Parkstad en het UWV tot de 
gemeente of Mondriaan. Het maakt in 
feite niets uit, iedereen verdient een 
gelijke kans.”

Loslaten
Na een intakegesprek kijkt Carry of de 
kandidaat geschikt is voor de Horeca 
Service Werkleerlijn van drie maanden. 
Zij houdt vervolgens met name de per-
soonlijke ontwikkeling van de kandi-
daten in de gaten. Elke week vindt er 
een gesprek plaats. Hoe voelt hij of zij 
zich bij het werk? Wat zijn knelpunten 
en wat loopt goed? “De persoon moet 
er vooral zelf blij van worden” benadrukt 

Horeca Service opent 
eerste Werkleerlijn 
in wijkzorgcentrum 
Firenschat



31Meander Magazine
nummer 2 / 2022

Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Leon Habets aan het werk 

Carry. Elaine begeleidt de kandidaat 
vervolgens op de werkvloer. Elaine: 
“Leon had nog geen enkele horeca-
ervaring toen hij bij ons kwam. In-
middels serveert hij al zelfstandig. Ik 
vind het mooi om die groei te zien, die 
zelfverzekerdheid die hij nu uitstraalt 
ten opzichte van het begin. Je laat 
iedereen in zijn waarde en benoemt 
vooral wat er goed gaat. Stapje voor 
stapje kun je dan loslaten.” Leon is in-
middels ook aangeschoven en vertelt 
vol enthousiasme over de kans die hij 
heeft gekregen. “Ik heb in mijn leven 
verschillende functies gehad. Mijn 
laatste baan was bij vervoersbedrijf 

Hanneman en vervolgens binnen een 
zorglocatie. Mijn leeftijd heb ik inmiddels 
niet meer mee, dus via een sollicitatie 
kwam ik bij Meander terecht.” Een 
schot in de roos, want Leon heeft veel 
ervaring met ouderen. “Ik vind aandacht 
geven misschien wel het belangrijkste 
aspect van mijn werk” vertelt hij. “Niet 
iedereen die hier woont, krijgt regel-
matig bezoek, daar heb ik oog voor. 
Even bij iemand zitten en een praatje 
maken, dat hoort er voor mij gewoon 
bij.” Leon heeft vroeger voor zijn ouders 
gezorgd die na elkaar ziek werden en 
sinds een aantal jaren is hij mantelzorger 
voor twee bewoners in de aanleunwonin-
gen van Kapelhof in Kerkrade-Centrum, 
die hij leerde kennen via het wekelijkse 
vrij zwemmen. “Ik ben maar alleen dus 
heb de tijd. Ik doe graag iets voor an-
deren.”

In de periode dat Leon voor de 
werkleerlijn werkt ontdekt hij steeds 
meer wat hem ligt en wat niet. Het 
stukje aandacht wel, het hoge tempo 
van de horeca niet. “Elke week komen 
er nieuwe verantwoordelijkheden bij: 
van bestellingen opnemen en de kassa 
beheren tot de agenda bijhouden en 
mails checken. Aan het eind van het 
traject beheers je alle taken in het 
restaurant. Maar nog belangrijker: je 
leert veel over jezelf en welke werk-
zaamheden bij je passen.“ 
Karin Janssen, manager Horeca Service 
en initiatiefnemer voor de Werkleerlijn 
luistert aandachtig mee. “En dat is 
precies ook de opzet van de Werkleer-

lijn”, vertelt zij. “Je krijgt een beeld van 
de kandidaat en zijn sterke punten. Het 
zal zomaar kunnen dat Leon straks 
aan de slag gaat als zorgassistent. 
Dat daar zijn grote passie ligt.” Leon’s 
ogen twinkelen. Dat is wat hij graag 
zou willen. 

Iedereen blij
Karin is trots maar vooral blij dat de 
Werkleerlijn er is. “Eigenlijk wordt 
iedereen er blij van” zegt ze. “We hebben 
bewust voor Firenschat gekozen omdat 
dit een grote locatie is en er hier dus 
veel te leren valt. Daarnaast is het 
team ook erg geschikt. Ze staan open 
om nieuwe collega’s te ontvangen. Ze 
zijn dat ook al gewend. Hier werkt een 
collega vanuit Radar en zij is er al langer 
dan de meesten van ons.”

Jobcoach Carry: “De meeste mensen 
die bij mij komen, hebben al de nodige 
afwijzingen gehad. Ze hebben soms 
weinig zelfvertrouwen omdat succes-
momenten ontbreken. Zo’n succesmo-
ment kun je pas beleven als je kansen 
krijgt! En dat valt of staat met de juiste 
begeleiding”, zegt ze. Wanneer een 
kandidaat tijdens de Werkleerlijnperiode 
geschikt blijkt, wordt er gekeken naar 
openstaande vacatures. De persoon 
wordt behandeld als interne kandidaat, 
waardoor hij voorrang krijgt. Ik bena-
druk altijd dat ik geen baangaranties 
kan geven. Je moet de Werkleerlijn 
zien als een stukje investeren in jezelf. 
Natuurlijk proberen we de kandidaat 
binnen te houden, maar als iemand  
na een tijdje voelt dat dit niet is wat 
hem of haar gelukkig maakt, dan is dat 
ook een inzicht. En elk inzicht is een 
cadeautje.” >

“Ik ben maar alleen en 
heb de tijd. Ik doe graag 

iets voor anderen”
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Maatschappij, kunst en cultuur, geschiedenis, natuur … 
Ons programma is even gevarieerd als interessant. In een groep 
van circa tien gelijkgestemde personen bouwt u bovendien nieuwe 
vriendschapsbanden op. Dat alles in een rustige en vriendelijke omgeving 
die een gewone dag omtovert tot een meer dan aangename dag.

Kom eens vrijblijvend kijken
Eén vaste dag of meerdere dagen per week: u bent van harte welkom. 
Ook als u te maken heeft met lichte geestelijke klachten. Wilt u eerst een 
keer vrijblijvend komen kijken met uw mantelzorger? Natuurlijk kan dat. 
Dan kunt u meteen genieten van een gratis maaltijd in ons restaurant. 

Meer informatie
Bel op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur 06-41910701 voor meer 
informatie. Of stuur een e-mail naar  
info@debeyart.nl. Uw familie of zorgverlener kan dat ook doen. 

Société De Beyart
prikkelt je nieuwsgierigheid 

Société De Beyart maakt deel uit van woonzorgcentrum De Beyart 
in hartje Maastricht. Kijk op www.debeyart.nl.

‘Heel leerzaam én 
 zeer aangenaam’

Société De Beyart is er speciaal voor zelfstandig thuiswonende senioren 
in Zuid-Limburg die zich niet te oud voelen om te leren en verdieping 
zoeken. 

Elsresidentie Margraten en Sittard
- stijlvol wonen met alle zorg - 

Heeft u belangstelling voor de Elsresidentie, neem dan contact met 
ons op. Dit kan telefonisch, Sittard 046 – 46 000 40 of Margraten 

043 – 71 150 92 of kijk op onze website: www.elsresidentie.nl

Het professionele team van Het professionele team van 
de Annadal Kliniek staat voor U klaar!de Annadal Kliniek staat voor U klaar!
De Annadal Kliniek is een kleinschalige 
zelfstandige kliniek en biedt een uitgebreid 
pakket aan medisch specialistische 
behandelingen. Artsen en medewerkers 
hebben oprecht aandacht voor de patiënt. 
Die persoonlijke benadering is de kracht 
van de kliniek.

U kunt bij ons terecht voor verzekerde 
zorg binnen de volgende specialismen:
- Orthopedie
- KNO
- Heelkunde
- Plastische chirurgie

Voor een volledig overzicht van onze behandelingen 
verwijzen wij u naar onze website. De Annadal Kliniek 
staat voor een hoge kwaliteit van zorg en korte wachttijden.
Neem vandaag nog contact met ons op of benader uw 
huisarts voor een afspraak.

Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

043 – 347 99 44
info@annadal-kliniek.nl www.annadal-kliniek.nl

erkend tandtechniek
tandprothetiek
implantologie

Zonodig behandeling bij u aan huis

Eerste gesprek en jaarlijkse controles GRATIS
• Nieuwe kunst- of klikgebit
• Reparaties van kunst- of klikgebit
• Opvullen van kunst- of klikgebit

Lid ONT
ISO 9001 gecertificeerd
Parkeren gratis

Kunstgebit Parkstad
Prinssenstraat 39-41
6372 EW Landgraaf
www.kunstgebit-parkstad.nl
045-5333101 / 06-34145160

Kunstgebit Zorg
Bloemenmarkt 11 (Lindenheuvel)
6163 CE Geleen
www.kunstgebit-zorg.nl
046 - 4266331 / 06-34829514

Alles onder 1 dak voor uw kunst- of klikgebit

Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

Kunstgebit_Parkstad_1_4_MM3.indd   1 17-06-20   12:46
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Gratis voet- en schoenadvies

(Semi-) Orthopedische schoenen

Steunzolen

Loopanalyse

Insole drukmeting

3D voetanalyse

Ons adres:
Heerlerbaan 197a | Heerlen
Tel. 045 - 30 30 390

info@orthopedie-limburg.nl | www.orthopedie-limburg.nl

Maak nu je vrijblijvende afspraak.

Dat oud worden een kunst is, 
wist u waarschijnlijk al wel. Onze 
kunst zorgt er dan weer voor dat u 
op de meest comfortabele manier 
kunt genieten van uw derde jeugd! 
Wij staan klaar om samen met u 
uw favoriete ruimte aan te passen 
aan uw persoonlijke wensen en 
standaarden. 

Kortom: Elkaar samen 
inspireren met 1 collectief doel: 
Care for Comfort!
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Wat Leon betreft zit dat wel goed. Hij 
voelt zich thuis binnen het team. Morgen 
begint een nieuwe kandidaat. Iedereen 
verheugt zich op zijn komst. Carry: 
“Om in horecatermen te blijven: De 
Werkleerlijn is de kers op de taart!” 
En Leon? Die is inmiddels alweer druk 
in gesprek met een bewoonster uit de 
buurt die dagelijks spontaan in het 
restaurant binnenloopt voor een kopje 
koffie. Hij verwelkomt haar bij naam 
en maakt een praatje. Want dat daar 
zijn grote kracht ligt is wel duidelijk… •

MeanderGroep genomineerd 
voor Sprinc MVO Award

Onlangs was MeanderGroep genomineerd voor de 
Sprinc MVO Award. Sprinc is een netwerk voor 
werkgevers in Parkstad die focus hebben voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn 
enorm trots op deze nominatie en hopen een mooi 
voorbeeld te zijn voor andere organisaties om ook 
aan de slag te gaan met inclusief werkgeverschap.

Afscheid in huiselijke sfeer
Afscheidskamer:

Kruisstraat 16
6411 BT  Heerlen

045 - 542 99 88
info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg.nlMarc, Femke & Kleis
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Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe me-
dewerkers voor onze Horeca Service. 
Interesse? Scan de QR-code.
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In deze woordzoeker kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal én achterste-
voren woorden wegstrepen. Het zijn woorden die ook in het magazine 
voorkomen. Los de woordzoeker op en maak kans op een van de drie 
VVV-cadeaukaarten ter waarde van €15,-. 
Mail uw oplossing naar meanderwinactie@mgzl.nl o.v.v. ‘woordzoeker’ 
of stuur deze per post vóór 31 augustus naar: MeanderGroep t.a.v. Afde-
ling MarCom, antwoordnummer: 4034, 6400VC in Heerlen. Veel succes!

U heeft weer massaal deelgenomen aan de woordzoeker uit Meander Magazine 1 van maart 2022. 
De winnaars van de cadeaukaarten hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad. Gefeliciteerd!
Winnaars: G. Dassen, Landgraaf I R. Odekerken, Kerkrade I S. Bosch, Hoensbroek •
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Hun functie klinkt een beetje streng, maar streng zijn 
Anneke van der Pol en Agnes Quaedvlieg allerminst. Beide 
zorgassistentes hebben de rol van ‘gangwacht’ in de 
Lückerheide. Zij zorgen er met drie andere collega’s om 
beurten voor dat alles op rolletjes verloopt in de langgerekte, 
centrale hal. 

“We geven vooral veel liefde. En soms escaleert het heus 
wel eens. Er lopen de hele dag door zoveel verschillende 
mensen over deze gang. Vaak zijn het bewoners met loop-
drang die hun energie op andere plekken niet kwijt kunnen. 
Ze spreken elkaar aan en dat is niet altijd in vriendelijke 
taal. Op dat moment gaan wij zorgen dat het niet escaleert 
door ze af te leiden of een grapje te maken. Of we nemen 
een bewoner mee naar het restaurant voor een kopje koffie. 
We hebben ook een alarmknop als het echt nodig is, maar 
gelukkig hoeven we die niet vaak te gebruiken.

Voor bewoners en familieleden ben je een vertrouwd gezicht. 
We zien het als iemand het moeilijk heeft en geven dan extra 
aandacht. Je kijkt gewoon wat er op dat moment nodig is.

’s Middags komen we met een drank- en fruitkar  langs. En 
als er een muziekactiviteit is in de hal, doen we daar met 
de bewoners aan mee. Er is altijd wel wat te doen hier, dat 
maakt deze gang zo gezellig. Heeft een bewoner een ongelukje 
gehad op de gang of het toilet? Dan maken wij dat schoon. 
De gang is ons visitekaartje en die moet er goed uitzien. 
Maar het mooiste is toch het contact met de mensen. Er is 
niet veel nodig om een glimlach op hun gezicht te toveren. •
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Het altijd goed voor iedereen willen doen. Dat is Genna Cox ten voeten uit. Haar man Gerrit Cox, met wie ze vanaf 

haar 16e al samen is, vertelt: “Bij feesten en partijen was zij altijd degene die iets voordroeg, of het nu een zelfgemaakt 

versje, liedje of verhaal was.” Toen Genna verschijnselen van dementie begon te vertonen was dat heel ingrijpend. 

Inmiddels is ze op haar plek in Eschveld, in het mooie Epen waar Gerrit haar vaak bezoekt. “Soms vraag ik me wel 

eens af of ze mij nog kent. Ik denk dat ze vooral mijn stem nog herkent. Dat is soms pijnlijk, maar ook gewoon de 

realiteit van de ziekte. Ook al is het dus een hele andere sfeer en relatie geworden, ik zie haar nog steeds graag.”

Reggy Bruine de Bruin werkt bij 

MeanderGroep als verzorgende en 

is tevens kunstenares. Zij is bezig 

met een portrettenserie waarin ze 12 

bewoners en klanten op het witte doek 

vereeuwigt. In deze uitgave: 

bewoonster mevrouw Cox.


