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‘Natuurlijk wilt u het liefst in uw eigen huis 
in uw vertrouwde omgeving blijven wonen. 
Maar soms kan dat alleen met de hulp van 
een partner of mantelzorgers. Of met wat 
aanvullende ondersteuning’, weet Catharina 
Adema, zorgmanager bij Respect. ‘Ik ben er 
echt trots op dat onze wijkverpleegkundigen 
daarin zoveel kunnen betekenen. Ze reiken 
oplossingen aan en nemen zorgen weg, 
zodat mensen thuis kunnen blijven wonen én 
genieten.’

Persoonlijk contact
‘We merken vaak dat mensen zich nog prima 
kunnen redden als ze wat extra hulp krijgen. 
Onze wijkverpleegkundigen zijn daarbij de 
ogen en oren van de wijk. Zij kennen hun 
cliënten persoonlijk. Ze weten hoe het met 
ze gaat, hoe ze wonen en wat ze belangrijk 
vinden. En ze signaleren het ook als het 
wat minder goed gaat. Als de cliënt dat wil, 
kunnen ze dan een collega van Respect 
inschakelen. Die brengt tijdens een gesprek 
in kaart wat iemand nodig heeft om het leven 
aangenamer te maken. En wat dat is, is voor 
iedereen anders.’

Elke dag of tijdelijke hulp
‘In sommige gevallen schakelen we elke 
week of dag hulp in, maar soms is de extra 
ondersteuning ook tijdelijk van aard. Zo was 
er een mevrouw die haar enkel had verstuikt. 
Ze kon zichzelf prima douchen, maar was 
onzeker geworden. De thuiszorg heeft gezorgd 
dat er een ergotherapeut langskwam, die na 
een gesprek een goede douchestoel en een 
steun aan de muur regelde. Dat heeft haar 

enorm geholpen. En de fysiotherapeut hielp 
haar met oefeningen, zodat haar enkel sneller 
herstelde. Hij zorgde ook voor een rollator, 
zodat mevrouw zich veiliger voelde.’

U kunt rekenen op al onze expertise
‘Inmiddels loopt mevrouw weer zelfstandig. 
Toch wilde ze graag dat er elke twee maanden 
iemand van Respect zou langskomen voor 
een huisbezoek. Dat kan. Er hoeft namelijk 
niet altijd iets aan de hand te zijn: we kunnen 
ook uit voorzorg langskomen. Om samen 
met u te kijken of alles nog gaat zoals u wilt. 
Blijkt dat u behoefte heeft aan wat extra 
hulp? Dan regelen wij dat. Daarbij kunt u 
terugvallen op de wijkverpleegkundige, de 
behandelaren en alle expertise die Respect 
in huis heeft. Het kan gaan om extra zorg, 
maar ook om hulp bij het invullen van 
formulieren of een leuke dagbesteding om 
de eenzaamheid te verdrijven. Wat uw vraag 
of behoefte ook is: onze medewerkers gaan 
op zoek naar oplossingen. Met de hulp van 
onze behandelaren of casemanagers op de 
Respect-locaties én bij u thuis. Zo zorgen we 
er samen voor dat u met wat ondersteuning 
wordt ontzorgd.’ 

Wijkverpleging, 
de ogen en oren 

van de wijk

AAN HET WOORD

Catharina Adema
Catharina Adema
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‘Ik neem m’n petje 
voor ze af!’

‘Mijn man heeft Parkinson, maar ontkent 
dat nog’, vertelt mevrouw Lammers* (80). 
‘Tegelijkertijd heb ik veel pijn, omdat ik twaalf 
verzakte wervels heb. Mijn rug is helemaal 
vergroeid. Ik had een enorme wilskracht, maar 
na een zware longontsteking is dat een stuk 
minder. M’n lichaam gaat hard achteruit. Dat 
zorgt er ook voor dat mijn dwanghandelingen, 
die ik redelijk onder controle had, nu weer de 
kop opsteken. Het geeft me veel rust dat 
ik weet dat ik altijd kan terugvallen op de 
medewerkers van Respect, ook al woon ik 
thuis.’

Zelfstandig
‘We wonen nog zelfstandig, mijn man en ik. Hij 
heeft me altijd veel met alles geholpen, maar 
ik merk dat die steun steeds minder wordt. 
Met wat ondersteuning van mij kan hij nog 
wel het nodige, maar ik kan dat door mijn 
pijn en vermoeidheid niet meer opbrengen. 
Ook wat de dwang betreft is hij er altijd voor 
me geweest. Hij wist het in te bedden, maar 
dat lukt nu niet meer. We zijn daardoor in een 
diepe put beland.
‘Gelukkig zijn we via de huisarts in contact 
gekomen met Respect. Het eerste wat ze 
regelden was een persoonlijke alarmering. 
Nu hoef ik mijn kinderen niet meer wakker 
te bellen als het ’s nachts niet goed gaat met 
mijn man. Dat alarm geeft ons echt rust.’

Hulp op alle fronten
Langzaamaan is de hulp verder uitgebreid. 
Suzan den Ouden, maatschappelijk werker 

bij Respect: ‘Ik ga steeds met het echtpaar 
in gesprek en houd zo een oogje in het zeil. 
Als dat nodig is stem ik met de coördinator 
ketenzorg, de coördinerend verpleegkundige 
van de Thuiszorg en de huisarts af welke 
zorg moet worden ingezet. En dan regelen 
we dat.’ De ondersteuning is heel divers. 

Van gesprekken over mogelijkheden en 
beperkingen, tot bijdragen aan zoveel mogelijk 
leefplezier. Maar: ‘Ze vullen ook formulieren in 
of regelen aanvragen bij de gemeente’, aldus 
mevrouw. ‘En ze hebben een scootmobiel, 
sta-op-stoel, fysiotherapeut, diëtiste en 
ergotherapeut geregeld. Als dan blijkt dat ik 
nog steeds veel pijn heb met die stoel, zorgen 
zij dat er aanpassingen worden gedaan. Ze 
lossen het gewoon op.’

Een enorme geruststelling
‘Respect is aan alle kanten bezig om ons 
te helpen en te zorgen dat we weer verder 
kunnen. Ze hebben alles voor ons gedaan. 
Alles! Het is een enorme geruststelling om 
te weten dat waar ik ook tegenaanloop, ik 
altijd kan terugvallen op de medewerkers 
van Respect. Ze staan altijd klaar om ons te 
helpen, hebben alle begrip en bespreken alles 
met ons. Je moet niks, maar ze reiken je van 
alles aan. Ik neem er m’n petje voor af hoe 
ze dat doen. Zo professioneel. En dat mag je 
gerust opschrijven. Dat verdienen ze!’

*Op verzoek van de geïnterviewde is de 
naam Lammers fictief.

SAMEN STERK

Samen sterk

*Foto is in scene gezet.

Je moet niks Je moet niks 
maar ze reiken je maar ze reiken je 
van alles aanvan alles aan

Nu hoef ik mijn Nu hoef ik mijn 
kinderen niet meer kinderen niet meer 
wakker te bellenwakker te bellen
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‘Praten gaat echt veel 
en veel beter’

WEETJES
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Olav Wagenaar is specialist 
Gehoor & Psyche bij Respect 
en weet precies hoe gehoor en 
gedrag elkaar beïnvloeden. Hij 
vertelt u vijf weetjes over gehoor.

Vijf weetjes over gehoor

‘Als er iets misgaat in de hersenen, krijgen 
mensen vaak moeite met praten, begrijpen, 
lezen en schrijven’, weet logopediste Corine 
van den Berg. ‘Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld 
geen woorden vinden, begrijpen ze brieven niet 
of kunnen ze geen reactie schrijven. Ook slikken 
kan moeilijk zijn. Als logopedist achterhaal ik 
wat het probleem precies is en wat iemand het 
meest vervelend vindt. Daar gaan we dan mee 
aan de slag.’ 

Aangepaste oefeningen
Ria van Dop (80) weet er alles van. ‘Ik heb een 
klein jaar geleden een hersenbloeding gehad 
en ben daardoor veel woorden kwijtgeraakt. 
Bij andere woorden heb ik moeite om ze 
uit te spreken. In mei ben ik bij Corine 
terechtgekomen. Eerst kwam ze bij me thuis, 
maar inmiddels ga ik gewoon op m’n fiets bij 
haar langs. Het is vlakbij.’

Corine: ‘Toen ik mevrouw de eerste keer sprak, 
heb ik haar gevraagd wat ze graag zou willen. 
Ze wilde vlotter kunnen spreken, de krant weer 

kunnen lezen en meer zelfvertrouwen krijgen. 
Daar werken we nu aan, met oefeningen die zijn 
afgestemd op haar belevingswereld en niveau.’

Oefenen: mét resultaat
‘Dat is heel prettig’, vindt mevrouw Van Dop, 
‘want bij een andere logopedist had ik soms 
kinderteksten. Dat vond ik niks. Nu oefenen we 
twee keer per week met woordjes uitspreken 
en lees ik hardop voor uit aangepaste 
krantenartikelen. Ik vind dat echt interessant. 
Als ik een woordje moeilijk vind, schrijf ik het op 
en oefen ik ermee. Ook thuis, op de tablet.’ 
‘Het helpt wel hè?’, vraagt Corine. ‘Ja, het praten 
gaat echt veel en veel beter’, beaamt mevrouw. 
‘Ik durf nu weer te telefoneren met onbekenden. 
En ik heb de moed gehad om zelf met de trein 
naar Leiden te gaan!’

Corine van den Berg
Corine van den Berg

Tip
Wilt u meer weten 

over gehoor? 
Lees dan het boekje 

'Eerste Hulp 
Bij Oorsuizen'

van Olav Wagenaar.

1. 
Wat we horen, is voor iedereen anders. Het 
wordt bepaald door het geluid zelf, eerdere 
ervaringen met dat geluid en iemands 
persoonlijkheid. Als u in de stad woont, kijkt 
u bijvoorbeeld niet op als er wordt getoeterd. 
Maar woont u op het platteland, dan kan het 
best zijn dat u ervan schrikt.

2. 
Mensen die door dementie hun geheugen 
kwijtraken, kunnen geluiden anders beleven. 
Soms denken ze bijvoorbeeld dat een deur die 
hard dichtslaat een oorlogsgeluid is. Zelfs een 
bulderende lach kan negatieve gevoelens en 
onrust bovenbrengen en leiden tot angstig of 
agressief gedrag.

3. 
Als het gehoor minder wordt, werken de 
hersenen extra hard om dat goed te maken.  
Het gehoor wordt daardoor eerst gevoeliger. 

Een radio die de hele dag aanstaat, bestek 
dat wordt opgeruimd: het komt dan hard 
binnen. Mensen kunnen hierdoor schrikken of 
onrustig en prikkelbaar worden.

4. 
Gehoorverlies wordt vaak pas na lange tijd 
opgemerkt. Eerst compenseren de hersenen 
het verlies namelijk met extra aandacht. 
Dat is heel vermoeiend en kan leiden tot 
overspannenheid, ruzies, geheugenproblemen 
of oorsuizen. Hoorapparaten kunnen dan 
letterlijk wat ontspanning bieden.

5. 
Hoortoestellen richten zich vooral op het beter 
verstaanbaar maken van spraak. Mensen met 
(beginnende) dementie hebben echter moeite 
met de verwerking van álle geluiden. Het is 
belangrijk daar bij de eventuele aanschaf van 
hoorapparaten rekening mee te houden.

Olav WagenaarOlav Wagenaar
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Meneer en mevrouw Roeleveld genieten nog 
heerlijk van het leven. ‘We ondernemen veel’, 
vertelt mevrouw (75). ‘Als het mooi weer is 
gaan we er samen tussenuit. Dan rijden we 
bijvoorbeeld naar Hoek van Holland, gaan 
zitten op een bankje en kijken naar de boten 
die voorbijkomen.’ Twee jaar geleden werd bij 
meneer Roeleveld (79) dementie vastgesteld. 
Hij is daardoor een beetje vergeetachtig en 
kan vaak niet op woorden komen. ‘Maar alles 
reilt en zeilt goed hoor. We wonen nog steeds 
zelfstandig.’

Naar Drenthe
Tot zijn 75ste werkte meneer Roeleveld in 
een viskraam op de markt. Zwaar werk. Hij 
reed heel Nederland rond. Nu is er dementie 
geconstateerd. ‘Maar hij weet nog steeds 
overal in Nederland de weg’, vertelt zijn 
vrouw. ‘In oktober zijn we nog een paar dagen 
naar Drenthe geweest en daar rijdt hij zo 
naartoe. 

We blijven gewoon genieten.’ Thuis puzzelt 
hij veel en maakt hij puzzels van wel duizend 
stukjes. ‘Ja, dat is wel lekker rustig!’ beaamt 
ze schaterend.

Hulp en advies
‘We hebben een fijn gezin, met drie dochters, 
zes kleinkinderen en een achterkleinkind. 
Voor de noodzakelijke dingen springen onze 
kinderen bij. Daarnaast komt Joke sinds 
anderhalf jaar elke zes weken langs.’ Joke 
de Klerk is casemanager bij Respect en kijkt 
samen met het echtpaar wat zij nodig hebben 
om zelfstandig te blijven wonen én genieten. 

‘We blijven gewoon 
genieten’

MANTELZORG

De drie dochters van familie 
Roeleveld.

De casemanagers v.l.n.r. Katinka Kraak, 
Joke de Klerck, Monique Zwetsloot, 

Ellen van Alphen. Voor meer 
informatie zie www.respectzorg.nl/zorg/

casemanagement-dementie.

Ze hoort alles Ze hoort alles 
even aan en denkt mee even aan en denkt mee 

of geeft adviesof geeft advies

Maar hij weet nog Maar hij weet nog 
steeds overal in steeds overal in 

Nederland de wegNederland de weg

‘Het is heel fijn dat Joke langskomt’, vindt 
mevrouw Roeleveld. ‘Daar hebben we veel 
steun aan. Ze straalt rust uit. Ze hoort alles 
even aan en denkt mee of geeft advies. 
Tot vorig jaar deed ik het hele huishouden 
gewoon zelf. Maar toen ik aangaf dat ik 
toe was aan wat hulp, heeft zij dat meteen 

Meneer en mevrouw Roeleveld.

geregeld. Sindsdien krijg ik elke week twee 
uur huishoudelijke hulp.’

Het stelt ons gerust
‘We hebben ons inmiddels wel ingeschreven 
bij een zorginstelling. Gewoon, voor de 
zekerheid. Je weet nooit wat er gaat 
gebeuren. Voor een seniorenwoning hoor, 
zodat we op onszelf kunnen wonen. Echte 
zorg hebben we gelukkig nog niet nodig. 
We staan op de wachtlijst, dus het zal wel 
even duren voordat we gaan verhuizen. En 
ondertussen blijft Joke gewoon langskomen. 
Dat stelt ons gerust.’ 
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Wie het kinderliedje kent over ‘in Den Haag daar woont een 
graaf en zijn zoon heet Jantje’, vraagt zich wellicht af, wat 
zit er nou eigenlijk in zijn mandje? In het mandje van Jantje 
stopte hij paddenstoelen. 

Ingrediënten
600 gram (kastanje-)champignons inclusief eventueel 
cantarellen en andere paddenstoelen; een handvol gedroogd 
eekhoorntjesbrood; olijfolie; een teen (of twee naar smaak) 
knoflook, gekneusd; sjalotje, fijngehakt; bouquetgarni - tijm, 
peterselie - scheut witte wijn, water, peper, zout en room.

Bereidingswijze
Champignons fijn hakken. Niet alles. Een klein deel apart 
houden. In grote pan olijfolie, teen (of twee) knoflook en 
sjalotje fruiten tot ze glazig zien en dan de fijn gesneden 
champignons erbij. Laat rustig warm trekken en doe er 
vervolgens een scheutje witte wijn bij, het in water geweekte 
eekhoorntjesbrood en het bouquet garni.

Als de soep gaat geuren doe je de hele champignons erbij 
inclusief de andere tot ‘ze beetgaar zijn.’ Zout en peper 
toevoegen en een scheutje room. Smullen maar!

'In Den Haag daar woont een graaf,
En zijn zoon heet Jantje.
Als je vraagt waar woont je Pa,
Dan wijst hij met zijn handje.
Met zijn vingertje en zijn duim
Op zijn hoed draagt hij een pluim
Aan zijn arm een mandje
Dag mijn lieve Jantje!'

Originele 'Haagse Jantje' 
paddenstoelensoep
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Beeldzorg 
'Zorg op 
afstand'
Begin 2020 zijn we gestart met een proef in 
de thuiszorg om beeldzorg toe te passen. 
Beeldzorg is alle zorg waarbij de cliënt 
vanaf afstand in direct contact staat met de 
zorgverlener. Tijdens het bellen (met een 
smartphone of tablet) kunnen de cliënt en 
de hulpverlener elkaar zien. Beeldzorg kan 
worden ingezet om bijvoorbeeld controle 
op medicatie of stomazorg te doen. Of 
thuiszorgmedewerkers kunnen nagaan 
hoe het met de cliënt gaat.  

Gedurende de proef krijgen de cliënten 
een geïnstalleerde tablet in bruikleen. 
Hiermee worden zij gebeld door 
thuiszorgmedewerkers. Het is van belang dat 
de cliënt een werkende internetverbinding 
heeft voordat er gestart kan worden 
met Beeldzorg. Bij cliënten zonder 
internetverbinding waarbij Beeldzorg 
geschikt lijkt te zijn, denken wij uiteraard 
mee zodat deze cliënten Beeldzorg toch 
skunnen proberen.

De medewerkers van de thuiszorg benaderen 
cliënten waarvan zij denken dat de zorg 
die deze cliënt ontvangt geschikt is voor 
Beeldzorg.   

Inmiddels zijn alle thuiszorgteams gestart 
met het leveren van beeldzorg. De ervaringen 
van zowel de cliënten als de medewerkers 
zijn positief. De controlemomenten verlopen 
goed en men vindt het leuk om elkaar op 
deze manier te kunnen zien. Daarnaast 
kunnen cliënten met behulp van deze tablet 
onder andere ook beeldbellen met familie, 
foto’s ontvangen en meedoen met een 
wekelijkse quiz. 
In december zullen we de proef evalueren 
en wordt er bepaald hoe Beeldzorg in 
2021 ingezet zal gaan worden binnen het 
structurele zorgaanbod van Respect.

RECEPT EN PUZZEL

Horizontaal
1. Maand 5. Nauwsluitend 8. Flirt
9. Eilandenrijk 10. Bagage 11. Kolder
14. Knapperig 17. Circusonderdeel
20. Deel van een boek 23. Ruimteschip
24. Geprivilegieerd 25. Houtsplinter
26. Brits broodje 27. Sprookjesfiguur.

Veticaal
1. Lichaamsdeel 2. Monarch 3. Borstbeeld 
4. Veelbelovend 5. Snelschrift 6. Limonade  
7. Gierigaard 12. Arrogantie 13. Loofboom 
15. Herkauwer 16. Uitholling 17. Proefwerk 
18. Zin 19. Woonlaag 20. Lunchgerecht 
21. Nieuwsblad 22. Uniform.  
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Hersenkraker

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze 

informatie vragen hebben, 
kunt u contact opnemen met  

Anita Schingenga via de receptie van 
Bosch en Duin (070 - 306 10 20).

Antwoord:station

NIEUWS

Bijvoorbeeld voor Bijvoorbeeld voor 
controle op medicatie of controle op medicatie of 
beeldbellen met familiebeeldbellen met familie
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Het servicebureau

Voor meer informatie over onze locaties, de thuiszorg en de diensten van het Advies- en 
Behandelcentrum kunt u bij ons terecht. De medewerkers van het Servicebureau staan u 
graag te woord. 

Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag 
070 - 306 91 70
servicebureau@respectzorg.nl

Of kijk op onze website www.respectzorg.nl.


