jaargang 7

nummer 3 • 2021

MAGAZINE
VAN

Boordevol informatie en inspiratie voor de Amstelveense senior

Brentano-jaar
in beeld

8 x handig

Hulpmiddelen voor
wie dementie heeft
en thuis woont

Voorkom
vallen!

Gebruik je verstand
& andere tips

Zorg in
corona-tijden (3)

‘Hou je aan de
hygiëneregels’
Wijkverpleegkundige
Nicole Moers
vertelt

Jobs column
Het onmogelijke
werd mogelijk

Nooit meer
wachten bij
de apotheek

ZomerProost
Twee lekkere
drankjes

En 8 x puzzelen

Drie wandelvrijwilligers

‘De humor ligt op straat’

Haal
voldoening
uit je werk

Word jij onze vakheld in
de ouderenzorg?
-----

------

Werken in kleinschalige ouderenzorg
met volop groeikansen
• (Wijk)verpleegkundigen
• (Wijk)verzorgenden IG
• Coördinerend Verpleegkundige
• Praktijkbegeleider
• Verpleegkundig Specialist

WWW.BRENTANO.NL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

--------- -------------------------------------------------------------------

Volg ons op
Facebook en kijk
ook eens op
www.brentano.nl

4

van Brentano
Is een magazine boordevol
informatie en inspiratie voor
Amstelveense senioren. Het blad
verschijnt 4 keer per jaar en is
gratis. Veel leesplezier!
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4 Zorg in corona-tijden (3)
In deze serie over zorgwerk
in tijden van corona,
doet wijkverpleegkundige
Nicole Moers haar verhaal.
‘Het was Russisch roulette.’
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Brentano
in het zonnetje

Bij ons is 2021 Brentano-jaar.
Dat vieren we met veel leuks
en lekkers. Een fotoreportage.
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ZORG IN CORONA-TIJDEN (3)

Wijkverpleegkundige
Nicole Moers:

‘Dat afstandelijke
was het ergst’
Corona. Hoe werk je dan als
wijkverpleegkundige bij mensen thuis?
‘Wij waren vaak de enigen die
over de vloer kwamen.’
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Haha! Op anderhalve meter iemand douchen, afdrogen, aankleden?
Dat ging natuurlijk niet. We hadden geen
mondkapjes en niemand wist nog wat corona inhield.
Het was Russisch roulette.’
Zo vat Nicole Moers, wijkverpleegkundige
bij Brentano’s wijkteam Westwijk, het werken in de allereerste corona-periode samen.
Nicole (54), verpleegkundige in hart en nieren, trad 1 februari 2020 in dienst van wijkteam Westwijk en na een maand was niets
meer hetzelfde. Gelukkig is hen de diepe
ellende zoals in verpleeghuizen bespaard
gebleven. In de eerste periode is niemand
van de cliënten besmet geraakt en ook geen
enkel teamlid. En hoewel in een later stadium er op voorbereid, heeft het team ook
geen corona-patiënten hoeven verplegen.
‘Maar je kon je werk natuurlijk niet normaal doen. Het ergste was dat je afstandelijk moest blijven. Dat je geen arm om
iemand heen kon slaan, bijvoorbeeld na
een overlijden of als iemand zich eenzaam
voelde.
>
‘Vergeet niet: in die eerste golf hield ie-
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‘Het probleem tijdens corona is wel
dat de mensen met geheugenproblemen
thuis erg zijn vereenzaamd’
dereen zich heel goed aan de regels. Als er
familie langskwam bleven ze buiten staan
zwaaien voor het raam. Cliënten waren
erg op zichzelf aangewezen en dat viel niet
altijd mee. Wij waren vaak de enigen die
over de vloer kwamen.’
En zoals zo veel mensen die werken in de
zorg, was ook zij erg blij toen de mondkapjes er waren.
‘Je kon weer normaler voor cliënten zorgen
en nu de meesten van ons gevaccineerd zijn
is die spanning van het begin er af.’
Jammer vindt Nicole dat mensen nu ook
weer minder gedisciplineerd zijn in hygiëne: ‘Mondkapjes onder de kin, verfrommeld in een jaszak. Niet doen. Laten we
de hygiëneregels hoog houden. Dus blijf je
handen wassen en pak het mondkapje bij
de lusjes vast. Verfris de kapjes geregeld.’
Ruim anderhalf jaar na haar indiensttreding heeft Nicole het idee dat ze weer
toekomt aan dat waarvoor ze ook was
aangenomen: contacten leggen met andere
zorgprofessionals in Westwijk om de samenwerking te verdiepen, in kaart brengen
wat de mogelijkheden zijn in welzijn.

Hoe heb je in die heftige coronaperiodes de aandacht van buiten
ervaren?

‘Dat ons werk in de wijk en in de verpleeghuizen niet goed op de kaart staat. Dat
er over wijk verpleging, daar weet ik het
meest van, wordt gedacht: “O, degenen die
de ramen lappen en de theekopjes afwassen.” Om te beginnen hebben mensen die
kwetsbaar zijn ook iemand nodig die ze
helpt in de huishouding, maar ons werk
omvat veel meer. Naast douchen en aankleden zijn we er bij de mensen thuis voor
wondzorg, we geven injecties, we verzor-
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gen sondevoeding. We verrichten heel veel
medische handelingen. Bij mensen die oud
zijn en bij mensen die ernstig ziek zijn of
beide natuurlijk. Zodat zij toch thuis kunnen blijven.
‘Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van mensen. Bijvoorbeeld met het
aan- en uitrekken van steunkousen. Daar
zijn cliënten weleens verbaasd over. “Daar
zijn jullie toch voor?” wordt er dan gezegd.
Dat klopt, maar we zijn er ook voor om
mensen bij wie het kan te leren het zelf te
doen. En als het lukt, is diegene apetrots.
Terecht.
‘We doen indicatiestellingen, cliëntbesprekingen, contacten met andere zorgprofessionals en we zijn veel tijd kwijt aan administratie. En ja, we hebben ook nog tijd
voor een babbel met de cliënt.
‘Wat mij betreft mag het beeld van ons
werk weleens worden bijgesteld’, lacht ze.
Nicole heeft een stevige staat van dienst in
de zorg. Vanaf 1985 is ze daarin werkzaam.
Eerst als A-verpleegkundige in het OLVG
en VUMC. Vervolgens naar Amsterdam
Kruiswerk, door naar Amstelring en als
wondverpleegkundige bij Evean zorg. Toen
terug naar VUMC waar ze werkte op de
poli verloskunde/ gynaecologie.
Op haar 52ste studeerde ze af als HBO-V
verpleegkundige en is ze gespecialiseerd in
wond- en stomazorg.
‘Ben ik best trots op, op die HBO-V, want ik
ben een doener he. Met de neus in de boeken enzo, dat past niet echt bij mij.’

In 2008 stopte je met wijkzorg.
Nu ben je terug. Wat valt je op?

‘Dat er zo veel mensen met dementie nog
thuis wonen. Je merkt echt dat het verzor-

Nicole in een
notendop

gingshuis niet meer bestaat. Op zichzelf
begrijp ik best dat mensen zo lang als
kan thuis willen wonen en moeite hebben om een verpleeghuis in te gaan. Een
verpleeghuis is toch weer iets anders dan
een verzorgingshuis. Degenen die in een
verpleeghuis wonen zijn echt veel verder in
hun dementie.
‘Het probleem tijdens corona is wel dat
de mensen met geheugenproblemen thuis
erg zijn vereenzaamd. Geen bezoek, geen
clubjes, niet winkelen. Ze raakten uit hun
ritme, werden narrig en begrepen het allemaal niet vanwege hun geheugenproblemen.
‘Ik heb nog geen idee hoe het nieuwe normaal er voor deze mensen gaat uit zien,
maar we moeten het niet wegstoppen.
Meer zorg en welzijn thuis betekent ook
dat je voldoende zorgmensen nodig hebt.’

• Getrouwd en moeder
twee kinderen.
• Houdt van sporten
(conditietraining en
fitness), tuinieren, lezen,
borduren, op vakantie
gaan met de caravan,
zingen en fietst altijd.
Haar tips voor de
Amstelveense senior:
• Blijf doen wat je kan doen
• Volg een cursus valpreventie
• Blijf traplopen (‘hou je de
bovenbeenspier stevig’)
• Wees niet lui: zelf zo veel
mogelijk de regie over je
leven houden, voelt beter
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Вrentano
in het zonnetje

Schilderen, quizzen, lekkere
koffies drinken, optredens en heerlijke
Italiaanse hapjes en maaltijden.
Dit jaar vieren we het leven van onze
naamgever Brentano. Daarom trakteren we
onze bewoners en mensen uit de wijk op
lekkers en leuks. Dat valt in de smaak.
Kijk maar naar deze fotoreportage.
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Вrentano
in het zonnetje
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Ingelicht
Leugentje

Op de e-bike

Heerlijk vinden ze het. Sinds
kort hebben alle medewerkers van Brentano’s wijkverpleging een elektrische
fiets. De voordelen? Minder
reistijd en dus meer tijd voor
de cliënten, fitter worden en
blijven en meer werkplezier.
Bestuurder Lies Zuidema is
trots op het e-bikeproject.

‘We zijn nu begonnen met
75 e-bikes voor de wijkverpleging, maar het plan is dat
we alle vaste medewerkers
van Brentano een elektrische
fiets gaan aanbieden.’
De fietsen zijn speciaal ontwikkeld voor zorgpersoneel
in de wijk. Het is een licht
model met een krachtige

motor. Ook de accessoires
dienen het gebruiksgemak,
zoals een fietstas, smartphonehouder op het stuur, een
stevige standaard en een
handig slot.
Brentano is in de regio de
eerste zorgorganisatie die dit
grootschalig aanbiedt aan
medewerkers.

Uit Australisch onderzoek blijkt
dat mensen tussen 70 en 90 jaar die
bang zijn om te vallen, inderdaad ook
vaker vallen. Terwijl zij fysiek niet tot
de kwetsbare groep behoren.
12

Hoe ouder, hoe meer we
in onze eigen leugentjes
geloven. Althans, dat
blijkt uit Amerikaans
onderzoek onder een
groep van 60- tot
90-jarigen. Volgens de
onderzoekers kunnen
ouderen minder goed
waarheden en verzinsels
uit elkaar houden.
Erg? Wij denken van
niet. Als het maar leuke
verzinsels zijn.

Meer aandacht voor rouw

Het onderwerp rouwverlof komt op de agenda van
de Tweede Kamer, omdat een petitie daartoe bijna
50.000 keer is ondertekend. De petitie werd opgesteld
door Marit van Exel (53), die haar man en dochter verloor.
Van Exel vindt dat de impact van verlies meer
aandacht verdient op de werkvloer. In haar geval was de
werkgever heel begripvol, maar er bleek niets wettelijk
geregeld.Bij een wettelijk verlof kunnen werknemers
vrij nemen als ze hun vader, moeder of partner verliezen.
Het verlof is ook bedoeld voor iemand die te maken heeft
met een miskraam. In de Tweede Kamer tekent zich
een meerderheid af voor rouwverlof.

Proost!

Ja, weten het. Veel drinken is goed voor de mens. Liefst anderhalve liter per dag en als het warm weer is, mogen we het al
helemaal niet vergeten. Maak er dus wat van. Hier twee tips
voor een lekker drankje. Een met en een zonder alcohol.
FRISSE LIMO
Nodig: 5 citroenen,
50 g suiker, bosje munt,
ijsklontjes en bruisend water.
• Pers 3,4 citroenen uit tot je
150 ml sap hebt • Voeg de
suiker toe • Roer tot die is
opgelost • Snij de andere
citroen(en) in plakjes • Verdeel
citroenplakjes, takje munt en
wat ijsblokjes over longdrinkglazen • Giet er wat gezoet
citroensap bij • Vul de glazen
daarna met bruisend water.

WITTE WIJN SANGRIA
Nodig: 1 fles Spaanse witte wijn,
50 ml Grand Marnier, 2 kaneelstokjes,
50 ml sinaasappelsap, 2 sinaasappels,
ijsklontjes.
• Meng de wijn met de Grand Marnier
en de kaneelstokjes in een glazen kan
• Schil 1 sinaasappel dun zodat er een
lange sliert ontstaat en hang die aan
de kan • Snij de geschilde en de ongeschilde sinaasappel in stukjes en doe
die in de kan • Laat het mengsel een
uur trekken in de ijskast • Doe ijsblokje
in glas en schenk de sangria erbij.
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Ingelicht
Nooit meer wachten bij de apotheek
Niet het leukste klusje: je medicijnen ophalen.
Vooral omdat je meestal erg lang moet wachten en zo boeiend is de apotheek
van binnen nu ook weer niet. Hier 5 tips voor meer gemak.

Lekker loof

Het groene ‘haar’ van de wortel gaat meestal de prullenbak in, of naar het konijn als je
dat hebt.
Niet meer doen. Wortelloof is lekker, het
smaakt naar peterselie, en zit vol vitaminen C en K en mineralen als calcium en
kalium.
Verwerk het rauw in een salade, bak het
kort in de olijfolie met wat knoflook of
maak er een pesto van (mix twee bossen
wortelloof met Parmezaanse kaas, amandelen, olijfolie en knoflook).
En met de wortel zelf? Je kunt er van alles
mee, maar als je dagelijks wat rauwe wortelen eet doe je je lichaam een groot plezier.
De wortel is een bron van vezels. En die zijn
weer goed voor je stoelgang, verkleinen de
kans op overgewicht, hart- en vaatziekten,

1. De medicijnkluis. Je krijgt
een mail of code en binnen
enkele dagen kan je zelf de
medicijnen ophalen uit de
kluis. Vraag of uw apotheek
zo’n kluis heeft.
2. Thuisbezorgen. Veel apotheken hebben een bezorgservice. Informeer er naar en
vraag of bijvoorbeeld de medi-

cijnen met een herhaalrecept
standaard bezorgd kunnen
worden.
3. Herhaalservice. Wie vaste
medicijnen heeft, kan vragen
naar een herhaalservice. De
arts schrijft iedere paar maanden een herhaalrecept uit en
het apotheekteam kan de
medicijnen vast klaar zetten.

4. Zoek een andere apotheek. Die heeft misschien
minder lange wachttijden.
Vraag ook eens bij anderen
naar hun ervaring.
5. Toch wachten? Maak het
jezelf aangenaam. Neem een
thermoskan met koffie mee
(knipoog-tip).

onderdrukt. Door dit effect
voelen we normaal gesproken minder pijn, maar bij
het opstaan duurt het even
voordat deze aanmaak weer
opgang komt. Daardoor kunnen de spieren en gewrichten
‘s ochtends stijf en pijnlijk
aanvoelen.
De beste manieren om dit te
verhelpen zijn: gymnastiek en
een warme douche.

Hier wat suggesties voor
oefeningen:
• Ga ontspannen op de rug
liggen en trek één knie naar
de borst. Hou dit een paar
tellen vast en doe dan hetzelfde met het andere been.
• Trek beide knieën naar de
borst en schommel rustig
van links naar rechts.
• Ga op de rand van het bed
zitten en draai langzaam

met de enkels rondjes. Eerst
tegen de klok in, daarna
met de klok mee.
• Strek je armen omhoog
langs je hoofd en hou dit
een paar seconden vast.
• De warme douche is goed
voor de doorbloeding van
de spieren.

diabetes type 2 en dikke darmkanker.
Mannen hebben dagelijks 40 gram voedingsvezels nodig, vrouwen 30 gram. Honderd gram wortels staat voor 3 gram vezels.
Wortel eten, maak er een gewoonte van.

Wist je dat als je
je rechteroog sluit je nooit over je
rechterschouder kunt kijken?

Zo stijf
als…

Elke ochtend als je
opstaat zo stijf als
een plank? Daar is
wat aan te doen.
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Ochtendstijfheid ontstaat
doordat de spieren ‘s nachts
te weinig ontspanning krijgen. Vaak heeft het te maken
met vochtophoping rondom
de gewrichten. Het pompmechanisme dat vocht afvoert
is door het lange stilliggen
minder actief. De aanmaak
van het eiwit dat zorgt voor
een ontstekingsremmend effect, wordt tijdens het slapen
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column

Geluk
is de kunst een boeket

te maken met de bloemen
waar je bij kunt

DE NAMEN IN DEZE COLUMN ZIJN GEFINGEERD.

Liever de lucht in

Job van Amerongen is projectverpleegkundige
dagbesteding bij Nieuw Vredeveld, Brentano. Hij is
gespecialiseerd in dementie.

‘Ja, ik weet precies wat mijn vrouw gaat
zeggen. Ze wil nog een keer eten bij
dat geweldige Chinese restaurant in de
buurt van het winkelcentrum. Met de
kinderen en het kleinkind. Ze serveren
daar een fantastische rijsttafel. Dat
moet het wel zijn.’
Even daarvoor heb ik in het kader van
‘het goede gesprek’ mevrouw Swanink,
een nieuwe bewoner van Nieuw Vredeveld, gevraagd naar haar hartenwens.
Iets wat ze heel graag nog een keertje
wil doen voor ze het tijdige met het
eeuwige verwisselt.
Haar man heeft het antwoord eerder
geformuleerd dan mevrouw Swanink
zelf, iets wat in de rolverdeling tussen bewoner en naaste overigens niet
ongebruikelijk is. De blik van meneer
Swanink verraadt de hoop op bevestiging van het verlangen. Die blijft echter
nadrukkelijk uit. ‘Jij weet helemaal niet
wat ik ga zeggen. Die rijsttafel kan me
gestolen worden. Ik wil een helikoptervlucht maken. Met Renate. Boven
Amsterdam.’
De blik van de wettige echtgenoot
houdt het midden tussen schrik en

verbazing. ‘Maar liefje, dat kan toch
helemaal niet. Waar denk je dat ze hier
een helikopter vandaan halen? En hoe
moet je dan in die helikopter stappen?
En bovendien: je gezondheid laat het
toch helemaal niet toe.’
Mevrouw Swanink haalt de schouders
op. Non-verbale boodschap: Vraag het
me dan niet.
‘Ik ga uw wens in ieder geval opschrijven,’ probeer ik een lafhartig compromis te vinden. De zorgverlener in mij
ziet echter alweer beren op het helikopterdak.
Later op de dag bespreek ik het verlangen van mevrouw Swanink met collega
Lindsey. Ze luistert. Knikt. Maakt aantekeningen. En ze belooft er op terug
te komen. Dat geschiedt. Drie dagen en
vele telefoontjes later. In september kiezen mevrouw Swanink en kleindochter
Renate het luchtruim.
Er zijn zorgverleners die vrijstelling
kunnen krijgen van de cursus Denken in
mogelijkheden, niet in beperkingen.
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Voorkom vallen

Omarm je verstand
èn blijf fit
Niemand wil op de Spoedeisende Hulp terecht komen.
En toch overkomt het 50 procent van de mensen boven
de 70 jaar. Elk jaar weer. Voorkom het, want die ellende
wil je niet. Bovendien kun je er zelf
met een beetje inspanning wat aan doen.

In ons hoofd misschien nog
wel, maar nee: we zijn geen
18 jaar meer. Niet meer die
lenige turnster van weleer
of die geweldige soepele
voetballer.
Wees dus voorzichtig in
de badkamer en vraag een
‘jongere god’ om even het
trapje op te gaan om de
gordijnen op te hangen of
met een ladder de bladeren
uit de dakgoot te halen.
Echt niet slim om dat zelf te
doen. Uit onderzoek blijkt
immers dat de meeste valpartijen in en om het huis
gebeuren.
Wel slim is om als het
enigszins kan in conditie te
komen of te blijven en altijd
het gezonde verstand te
blijven gebruiken.
Kleine oefeningen hebben
grote effecten en iemand
met sterke spieren valt minder snel. Deze oefeningen
zijn heel eenvoudig thuis te
doen:
• Train de balans door tijdens het tandenpoetsen op
één been te staan zonder je
ergens aan vast te houden.

Doe dat ’s morgens met het
linkerbeen, ’s avonds met
het rechterbeen. Probeer
dat ook te doen als je kookt
of koffiezet.
• Blijf voor je gaat zitten altijd even 5 centimeter boven
de stoel of bank ‘hangen’.
Daar worden de beenspieren sterker van.
• Maak er een gewoonte
van om drie kniebuigingen
te doen elke keer als je de
koelkast open doet.
• Pas je op (jonge) kleinkinderen? Beweeg dan met ze
mee: dansen, voetballen,
huppelen – het is allemaal
goed voor sterke spieren en
meer balans.

Vitamine D,
medicijnen en ogen

Het Voedingscentrum adviseert vrouwen van boven
de 50 jaar en mannen van
boven de 70 jaar om extra
vitamine D te slikken. Dat
is niet zomaar: een tekort

aan vitamine D kan namelijk spierzwakte, pijnlijke
botten en gemakkelijk brekende botten veroorzaken.
Daardoor wordt opstaan
moeilijker en neemt het
evenwichtsgevoel af. Bij
vrouwen kan een tekort aan
vitamine D en calcium tot
botontkalking (osteoporose) leiden. Dit probleem
speelt vooral na de overgang. Iemand met osteoporose loopt een groter risico
op botbreuken.
Sommige medicijnen kunnen het risico op vallen
vergroten. Overleg daarom
altijd met de arts en apotheker of de medicijnen of de
combinatie van medicatie
kan leiden tot een verhoogd
valrisico.
Goed zicht vermindert het
risico op vallen aanzienlijk.
Laat daarom je ogen geregeld controleren, ook als je
een bril draagt of contactlenzen hebt.
>

Extra veiligheid
Je bent boven de
zeventig, je woont
alleen en bent niet
meer zo soepel.
Of jij en je partner
zijn niet meer in
staat elkaar te helpen als er een valt.
Overweeg dan de
aanschaf van een
seniorenalarm. Met
zo’n alarm rond pols
of aan een hanger

om de hals is hulp
altijd en overal binnen handbereik.
Daarnaast beschikken sommige van
deze systemen over
een valdetectie. Als
je valt, maakt het
alarm automatisch
contact met de contactpersonen of de
meldkamer. Geeft
een gerust gevoel!
>
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De woning

Een losliggend kleed, een
drempel, een stapeltje boeken op de trap - de meeste
valpartijen ontstaan door
dit soort eenvoudige dingen. Bekijk op je gemak je
woning op valgevaar (die
dus in een klein hoekje zit).
Haal bijvoorbeeld drempels
weg of schilder ze in een
opvallende kleur. Leg antislipmatten onder de vloerkleden en in de badkamer.
Zorg ervoor dat elke ruimte
voldoende verlichting heeft.
Gladde trap? Breng antislipstrips aan op de treden. En
laat geen spullen rondslingeren.

Beweeg, beweeg,
beweeg!

Ga op gymnastiek, ga
baantjes trekken in het
zwembad, ga dansen, ga
wandelen, ga fietsen, ga
op walking football. Het is
goed voor alles.
De makkelijkste manier om
in beweging te komen of te
blijven is door net iets meer
te doen in je gewone dagelijkse leefpatroon. Dan hou
je het ook beter vol. 6 hele
gewone tips:

1 Opstaan
Sta 10 minuten eerder op en
begin met rek- en strekoefeningen. Zo worden lichaam
en geest goed wakker. Maar
je kan natuurlijk ook naar
de bakker lopen om vers
brood te halen. Hoef je niet
vroeger op en haal je ook
meteen een frisse neus.

daarna de lift. Oefening
baart kunst.

2 Tijd over?
Tien minuten over? Ga even
wandelen of doe een paar
oefeningen. Bij slecht weer?
Tien minuten binnen ijsberen.

6 Tuinfit
Nog zo’n fijne sportschool:
de tuin of balkon. Beetje
wieden, snoeien, vegen
en harken en je hebt een
complete work out. Vermijd
langdurige en eenzijdige
bewegingen.

3 Afspraak?
Altijd met de auto of het
openbaar vervoer naar een
afspraak? Neem de fiets.
Gaat dat niet meer? Stap
een halte eerder uit of parkeer uw auto net een beetje
verder weg.
4 Treden tellen
Woon je in een flat? Neem
de trap in plaats van de lift.
Neem alle tijd. Het schijnt
dat rustig traplopen veel
beter voor de conditie is dat
de trap opvliegen. Lukt het
na 1 trap niet meer? Pak dan

5 Lekker schoon
Stofzuigen, vegen, boenen,
soppen en dweilen maken
een mens hartstikke fit.
Tien minuten schoonmaken per dag, daar knappen
jij en je huis van op.

7 Heerlijke stoel
Ga minimaal een keer per
uur de stoel uit en loop
even, bijvoorbeeld naar de
keuken, naar het toilet,
even iets schoonmaken,
planten water geven. Opstaan uit de stoel stimuleert
de beenspieren.
Voor doorzetters: train de
benen dagelijks door 10
keer achtereen uit de stoel
op te staan en weer te gaan
zitten.

Het is HEERLIJK
om te rusten
in het gras

dat je ergens overheen
hebt laten groeien

En als je dan toch valt
• Kalmeer

eerst jezelf. Haal diep in- en uit.
op je buik.
• Duw je recht op je armen.
• Kruip op je knieën naar een (stevige) stoel of bank.
• Hijs jezelf in stoel of op bank.
• Draai
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Hersengymnastiek
De oplossingen van deze puzzels vindt u op bladzijde 27.

1

2

Raadsel

Wanneer je mijn naam
zegt of hardop roept
ben ik verdwenen.
Wat ben ik?

3

Raadsel

Welk woord past niet
in het rijtje thuis? Kip,
ei, eend, meeuw, gans,
duif?

4

Naar de
supermarkt

Even puzzelen

Welk puzzelstukje hoort waar?

In dit boodschappenlijstje zijn letters
weggevallen. Wat
moet er allemaal
gekocht worden?

B

A
C
F

E

D
H

G

K
I

J
1
3

5

4

6

11

7

9
8
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2

10

1 d..s sch.rrel..ren
1 l.t.r y.gh.rt
t.il.tpap..r
.fw.sm.dd.l
1 k.l. ..rd.pp.len
1o m.nd.rijn.n
dr..v.n z.nd.r pit
..rdbei.nj.m
.lijf.lie
j.s d'.r.nge
s..pgroenten
b..ill.nblokjes
4 b.n.n.n
1 r..kw.rst
1 k.l. b.km..l
ch.c.l.de
½ br..n br..d

5

Raadsel

6

Raadsel

Wat heeft
vingers, maar
kan niet typen?

7

Dubbel

Zoek 2 dezelfde gebakjes.

Ik heb gaten in
mijn onder- en
bovenkant, mijn
linker- en rechterkant en in het
midden. Toch
houd ik water
vast. Wat ben ik?

8

Even tellen

Hoeveel vruchten (per soort) zie je in deze tekening?

9

Raadsel

Willem loopt
buiten, zonder
paraplu, zonder
regenjas, zonder
pet. Hij is niet
kaal. Hoe komt
het dat zijn haar
niet nat wordt?

23

Lemmert
Takens

De wandelvrijwilligers

‘De humor
ligt op straat’
Cees Hageman, Kees Uding en Lammert
Takens wandelen elke week met bewoners
van Belmonte. ‘Het is heel leuk werk om
mensen plezier te geven.’
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS
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Kees
Uding

Het kwam door de dochter
van Cees Hageman. Zij
besloot na 26 dienstjaren
bij dagblad De Telegraaf
het roer om te gooien en
zij-instromer te worden bij
Brentano. Een nieuw vak
leren. Op Facebook zag zij
de oproep om met bewoners
van Belmonte te gaan wandelen.
‘Pa, dat is iets voor jou,’ zei
dochter en dat beaamt Cees
Hageman (81). Hij benaderde maat –‘we kennen elkaar
al vijftig jaar’- en oud-colle-

Cees
Hageman

ga Lammert Takens (71) die
op zijn beurt Kees Uding
(74) – ‘onze kinderen zijn
met elkaar getrouwd’- vroeg
mee te doen.
Sinds half april lopen de
mannen elke week zo’n
anderhalf uur met bewoners. Ook gaat er altijd een
activiteitenbegeleider van
Belmonte mee.
Het drietal is fit, vrolijk
en houdt van humor en
dat wordt door de mensen
enorm gewaardeerd.
Cees Hageman: ‘Lammert

en ik zijn politiemannen.
Wij hebben inzicht hoe
mensen te helpen. Daarom
waren we “diender” en dat
raak je nooit meer kwijt.’
Kees Uding voegt daaraan
toe dat hij door zijn werk,
IT-er bij Centraal Beheer,
ook wel weet hoe je mensen moet helpen. Hetgeen
de wandelcollega’s Cees en
Lammert onderstrepen.
De wandeling duurt zo’n
anderhalf uur en is elke
week anders. Soms natuur,
soms naar het winkelcentrum. Alleen bij stortregen
en vrieskou gaat het niet
door. ‘Maar als het heel
warm is, lopen we wel. In de
schaduw,’ zegt Kees Uding.
Het is niet zo maar lopen
en de rolstoel duwen. ‘Sommige mensen zijn doof. Dan
moet je het gesprek echt
goed inzetten. Maar dat
lukt eigenlijk altijd. Anderen zijn heel slechtziend.
Dan vertellen we wat er te
zien is. Een soort storytelling.
‘Ook willen mensen weten
welke bloemen of planten
ze zien of welke vogels we
horen. Daar hebben we
speciale apps voor, want wij
weten het ook niet altijd,’
vertellen de mannen.
Een soort digitale encyclopedie? ‘Ja, maar het belangrijkste is de lol. De humor
ligt op straat, zeiden we
altijd in Amsterdam. En nu
doen wij dat weer. In Amstelveen dan.’

Cees, Lammert
en Kees in het
kort
Cees Hageman (81) bijna
56 jaar getrouwd, 2 dochters en 2 schoonzonen
(‘kanjers’) en 5 kleinkinderen. • Werkte tot zijn pensionering bij de Amsterdamse politie, was daar chef
moordzaken (hoofdbureau).
• Gaat drie keer per week
naar de sportschool.
Houdt verder van Ajax,
biljarten, gezin, lekker eten
en drinken, kamperen met
de caravan en vele sociale
bestuursfuncties ‘en bovenal van Sjaan’.
Kees Uding (74) ruim 50
getrouwd met Ria, samen
hebben ze een zoon en
een dochter en twee kleinzoons. • Werkte tot zijn
pensionering bij verzekeraar Centraal Beheer, laatstelijk als IT-er. • Kees fietst
veel en loopt dagelijks naar
zijn zesde etage. • Houdt
verder van wandelen en
spelen met de kleinzoons.
Lammert Takens (71) is 47
jaar getrouwd, heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
• Werkte tot zijn pensionering bij de Amsterdamse
politie. Lang ‘op straat’ en
leidde de laatste vijftien
jaar jonge agenten op. •
Wandelt ‘zeker’ 50 kilometer per week. • Houdt
verder ‘veel’ van voetbal en
‘eigenlijk alle balspellen’.

1
2
3

Ruim zestig procent van de mensen met dementie woont thuis.
Vaak gaat dat goed, maar niet altijd zonder slag of stoot. Dit keer
8 hulpmiddelen bij dementie. Gewoon handig als je vaak iets vergeet.

1 Een kookbeveiliger

Best fijn als je nog je eigen
maaltje veilig kan klaarmaken. Als je dat graag doet,
maar zo nu en dan vergeet
dat je aan het koken bent,
is een kookbeveiliger een
goed hulpmiddel. Deze
rookmelder is voorzien van
een zender en ontvanger
met een eigen frequentie
die apparaten op gas of
elektra (halogeen, inductie,
keramisch) afsluiten zodra
er een rookmelder afgaat.
Klinkt als een fantastische
uitvinding.
Meer weten?
www.vulkon.nl/blog/
hoe-werkt-kookbeveiliger/

2 Veilige knoppen

Er bestaan fornuisknopbeschermers die voorkomen
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dat je per ongeluk aan een
knop draait en daarmee
bijvoorbeeld het gas aanzet.
Er bestaan kapjes die je
over de knoppen van het
fornuis plaatst, waardoor
het draaien zwaarder
gaat of de knop helemaal
afschermen. Ook zijn er
knoppen te koop die je
eerst ingedrukt moet houden voor je het gas kan
aanzetten.

3 Veilig strijken

Voor iedereen die het een
heerlijk ontspannen klusje
vindt is er een strijkijzer
met automatische uitschakeling. Staat het apparaat
onaangeroerd 8 minuten
rechtop of 30 seconden op
de strijkzool, dan schakelt
het vanzelf uit. Top!

4 Sleutelvinder

Waar heb ik ze nou? En
maar rondlopen en steeds
zenuwachtiger worden. Via
een piep-, licht- of fluitsig-

De stilte
De meeuw, want die
kan je niet eten
A - 11
B-1
C-2
D-4

E-8
F-6
G-9
H - 10

I-5
J-7
K-3

naal vind je je sleutels terug. Ook met uitvoeringen
die bijvoorbeeld wandelstokken terugvinden.

5 PiepPiep je pil

Een slimme pillendoos die
je helpt herinneren dat je
je medicijn(nen) moet innemen. De doos beschikt
over een geluid- en visueel
alarm, heeft twee vakken
waarin de medicijnen kunnen èn een nekkoord.

6 Waar is -ie nou?

Heel handig voor mensen
met dementie of Alzheimer
die vergeten waar ze zijn
of hoe ze naar huis moeten
komen. Een mobiele alarmknop voor buiten en binnen. Wie de knop indrukt

heeft meteen contact met
(voorgeprogrammeerde)
contactpersonen of met
een alarmcentrale. Je kunt
met elkaar praten en de
locatie van de persoon met
dementie kun je zien.
Meer weten?
www.wuzzialert.com

betrokkenen de activiteiten
bekijken.
Meer weten?
www.hulpmiddelenwijzer.
nl/hulpmiddelen/
leefstijlmonitoring

4

7 Wat doet -ie nou?

Voor mensen met dementie
die thuiswonen èn alleen
zijn is leefstijlmonitoring
een mogelijkheid. Het geeft
inzicht in het leefpatroon
van degene met dementie.
Het systeem registreert
opvallende veranderingen
in iemands doen en laten
en meldt dat. Denk aan ’s
nachts dwalen. Het systeem
bestaat uit een netwerk aan
sensoren die in verschillende plekken in de woning
worden geplaatst. Het
computersysteem houdt
over een langere periode
het doen en laten van de
persoon bij. Op een smartphone, tablet of pc kunnen

8 En toen was er…

Ontspanning. Wie dementie heeft en onrustig is, kan
baat hebben bij rustgevend
licht, sfeerverlichting met
een kalmerend effect. Het
zijn speciale lampen met
diverse mogelijkheden.
Sommige kleuren in de
lamp helpen bij het inslapen en bewegende beelden
leiden af.

5
6
7
8

Meer
weten?

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl
www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

9

1 doos scharreleiren
1 liter yoghurt
toiletpapier
afwasmiddel
1 kilo aardappelen
1o mandarijnen
druiven zonder pit
aardbeienjam
olijfolie
jus d'orange
soepgroenten
bouillonblokjes
4 bananen
1 rookworst
1 kilo bakmeel
chocolade
½ bruin brood

Een handschoen
Een spons

5
4

6

7

8

Het regent niet.
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WAT EEN TIJD
Voor deze rubriek zoeken we naar

BARBIE

Hadden meisjes daarvoor vooral lieve en schattige
(baby)poppen, op 9 maart 1959 werd Barbie geboren.
Een ‘volwassen’ popvrouw die je allerlei verschillende kleren kon aandoen. Ruth Handler, een van de
oprichters van Mattel, bedacht de pop geïnspireerd
op de papieren aankleedpoppen van haar dochter.
Al snel na de introductie volgde Barbie’s zusje Skipper (lang blond haar) en de mannelijke variant Ken.
In 1968 werd het assortiment
uitgebreid met Christie
(Afro-Amerikaans) en in
1997 verscheen Becky
(die in een rolstoel
zit). De introductie
van Barbie was
niet onomstreden. Sommigen
vonden de pop te
seksueel getint
(borsten).

O, WAT EEN TIJD
pareltjes uit het verleden.

VREEMDE KOSTGANGER

SMOG

De combinatie van smoke
(rook) en fog (mist) noemen we
vanaf 1952 smog. In december
van dat jaar werd Londen geteisterd door een gigantische
smog waaraan 4000 mensen
overleden. Een periode van
koud weer, een hogedrukgebied, windstilte in combinatie
met luchtvervuiling door de
verbranding van steenkolen
(fabrieken en woningen) zorgde
voor het ernstigste geval van
luchtvervuiling in het Verenigd
Koninkrijk.

Kleurrijke figuren, geliefd en
gehaat, zijn niet nieuw in de
Nederlandse politiek. Zo hadden we ooit Boer Koekoek.
Uit onvrede met het beleid
van zijn partij de CHU, richtte hij in 1958 de Boerenpartij
op en kwam namens die
partij in 1963 in de Tweede
Kamer.
Enkele van zijn politieke
‘affaires’:
• Zijn bewering dat voormalige NSB’ers in diverse politieke partijen functies hadden.
• Zijn beschuldiging dat VVDKamerlid Haya van Someren
deel had uitgemaakt van een

nationaalsocialistische organisatie. Zij spande een kort
geding aan en won.
• De beschuldiging aan zijn
adres dat hij zijn pony’s verwaarloosde.
Koekoek was populair en niet
alleen bij de boeren. Zo zong
hij samen met Vader Abraham Den Uyl is in den olie.
Het werd een hit. Maar in de
Tweede Kamer werd hij stelselmatig op minzame wijze
bejegend. Hendrik Koekoek
werd geboren in 1912, stierf
in 1987 en werd in de Tweede
Kamer niet herdacht.

ALLES SPIC EN SPAN

BIERTJE

Dit is de man, dit is zijn
bier! En zo is het maar
net (meestal). Je kunt
ze nog steeds kopen,
bierglazen gevuld met
mosterd, maar het idee
komt uit de jaren zestig.
Ook nog milieubewust.
Toen al.

We zeggen het nog wel eens. Als
alles helemaal goed schoon en
opgeruimd is. Letterlijk en figuurlijk. De uitdrukking komt van het
schoonmaakproduct Spic and Span.
Inmiddels van de markt, maar in de
jaren vijftig populair bij de Nederlandse huisvrouw. Maandag was
wasdag en vrijdag ‘deed’ je het huis
zodat het in het weekend spic en
span was en je even niet hoefde te
poetsen. Het schoonmaakmiddel

werd uitgevonden door twee Amerikaanse huisvrouwen. Hun formule
omvatte twee gelijke delen vermalen lijm, natriumcarbonaat en trinatriumfosfaat. Het mengsel, aangelengd met water maakte het huis
van de vrouwen ‘vlekkeloos’ schoon.
Ze verkochten het product in enveloppen op de lokale markt. Na de
oorlog werd Spic and Span overgenomen door Procter&Gamble (onder meer Dreft).
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Ik heb geen
wespentaille
LEVE DE MAN…

Spreek de zin: ‘Hadden we toen ook al’ niet uit
tegen een jongere generatie. Het leven nu zit vol
innovatie en vooruitgang. Klopt. Deels. Maar…
vanaf 1966 waren er al rijdende supermarkten.
De SRV-wagens die langs de deuren kwamen en
waarin je je boodschappen kon doen. Vrij ideaal.
Voor de SRV-man alleen lastig dat huisvrouwen
steeds vaker niet thuis bleven voor de supermarkt op wielen. De laatste SRV-man stopte
ermee in 2019.Mooi idee. Afkomstig van oudPhilips man Cor Boonstra.

KRONKEL

Simon Carmiggelt dus. Razend populair
vanwege zijn dagelijkse stukjes over ‘het
gewone leven’ in Het Parool onder de
naam Kronkel. Dat deed hij 40 jaar.
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Een selectie daarvan las hij voor op
televisie. Recht-toe-recht-aan treurig.
Mensen hingen aan zijn lippen. ‘Ik zit hier
thuis niet te wachten tot de muze komt.
Ik moet brood op de plank’, zei hij ooit
tegen twee middelbare scholieren die
een scriptie over hem schreven. Carmiggelt schreef ook voor cabaretiers Wim
Sonneveld en Wim Kan. Een ingetogen,
melancholieke man die op latere leeftijd
een verhouding kreeg met schrijfster
Renate Rubinstein. Dat was dan weer
verbazingwekkend.

IK HEB
HOMMELHEUPEN
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Meer informatie?
020 - 23 732 00
MET ALLE ZORG:
Verpleeghuiszorg
Wijkverpleging
Dagbehandeling
Kortdurend verblijf (herstelzorg)
Respijtzorg (voor mantelzorgers)
Particuliere zorg
Activiteiten en diensten
Hulp bij het huishouden

WWW.BRENTANO.NL
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