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H

opelijk ontvangt u dit magazine in goede gezondheid. We leven
momenteel in een moeilijke periode waar we samen doorheen
moeten. Dit magazine heeft een tijdje op zich laten wachten.
We hadden zoals gebruikelijk weer vele mooie activiteiten gepland. De komst
van het Coronavirus heeft ertoe geleid dat we eerst wilden afwachten welke
gevolgen dit zou hebben voor onze samenleving. Inmiddels is duidelijk dat
we de komende tijd blijven leven in een 1,5 meter samenleving. Gezellig met
zijn allen in een bus of samen ergens lunchen is nu niet mogelijk. Daarom
hebben we besloten om alle activiteiten uit te stellen naar een later moment.
U leest er meer over in ons volgende magazine.
Het is duidelijk dat de zorgsector in deze tijd heel hard nodig is. Ook Envida
doet er alles aan om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te verzorgen, te
ondersteunen en te beschermen. In dit magazine leest u o.a. hoe Envida
omgegaan is met de Coronacrisis. Directeur Verpleegzorg, Guido Biesmans,
vertelt u er alles over. In dit lentenummer past ook een mooi positief verhaal
over de liefde. Tijdens onze laatste dagtrip in Keulen kwamen we in gesprek
met mevrouw Van Dijck en meneer Melotte. Zij vertelden dat ze elkaar
hebben leren kennen tijdens onze dagtrip in Leuven in mei 2019 en sindsdien
als stel door het leven gaan. U leest hun verhaal op pagina 4. Ook praktische
artikelen over steunkousen en ondergewicht komen deze editie aan bod.
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er een puzzelboekje met dit magazine
is meegestuurd. Dit is een klein cadeautje van Envida Ledenservice speciaal
voor u. Wat tijdverdrijf doet ons goed en zo blijven we onze hersenen
trainen. Een win-win situatie. Kent u nog iemand die ook baat zou hebben bij
het lidmaatschap van Envida? Laat deze persoon dan de achterzijde van het
puzzelboekje invullen en vul ook zelf uw gegevens in. U ontvangt dan beiden
van ons een mooi cadeau.
Ook in deze tijd blijven we u graag van dienst. U kunt nog altijd gebruik
maken van onze maaltijdservice, klussendienst, was- en strijkservice,
tuinonderhoud, rijbewijskeuring en personenalarmering. Zodra ook de
andere diensten aan huis zoals onze kappers en pedicures weer aan het werk
mogen, zullen wij u hierover informeren via onze nieuwsbrief. Dit geldt ook
voor onze workshops en cursussen en alle ledenactiviteiten. We blijven ook
achter de schermen werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening.
U kunt ons hierbij helpen door u aan te melden voor het ledenpanel, u leest
er meer over in dit magazine. Veel leesplezier. Zorg goed voor u zelf en voor
elkaar!

Team Envida Ledenser vice
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INTERVIEW

‘Zó leuk dat we
elkaar gevonden
hebben’
‘Toeval bestaat niet’, wordt weleens gezegd. ‘Het heeft zo
moeten zijn’ is een andere variant. José van Dijck (82) en
Fred Mélotte (83) kunnen er inmiddels over meepraten. Zij
leerden elkaar kennen tijdens de door Envida Ledenservice
georganiseerde stedentrip naar het Belgische Leuven in mei
2019. Nog voordat ze de bus instapten, hadden ze al oog
voor elkaar. Sindsdien gaan ze als een stel door het leven.
Niet samenwonend, maar wel samen allerlei activiteiten
ondernemend.

D

e opstapplaats van de bus naar
Leuven was de parkeerplaats
van stadion De Geusselt. ‘Toen
ik mijn auto het parkeervak indraaide,
zag ik tegenover me een oudere man
hetzelfde doen’, begint José te vertellen. ‘Toen ik met mijn rollator bij de
bus aankwam, zag ik dat hij er ook
stond. We hadden dus dezelfde
bestemming.‘

GENTLEMAN
Na wat gekeuveld te hebben, was het
tijd om in de bus te stappen. Fred
hoopte dat ze naast elkaar konden
zitten, maar daar was bij de indeling
van de passagiers geen rekening mee
gehouden. En zo gebeurde het dat Fred
helemaal voorin kwam te zitten - op de
eerste stoel achter de chauffeur - en
José helemaal achterin. Bij de eerste
tussenstop kwam de gentleman in Fred
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naar boven. Als een veldheer waakte
hij over de rollator van José.

interesses deelden. Anders gezegd: het
klikte. Daar zijn ze allebei erg blij mee

GEMEENSCHAPPELIJKE
INTERESSES

EENZAAMHEID

Na een korte pauze werd de reis hervat.
Het duurde nog tot de lunch toen er
ruimte kwam voor een uitgebreider
gesprek. Ze hadden het onder andere
over ‘t Gilde Maastricht, waar José
een opleiding had gevolgd en Fred
bestuurslid was geweest. Een ander
gespreksonderwerp kwam uit de
grafische wereld. Fred heeft een
werkzaam leven in een drukkerij achter
de rug. Geen onbekend terrein voor
José, want ook haar vader verdiende
zijn brood in de drukkerswereld.
Behalve dat er sprake was van een
gemeenschappelijk verleden, kwamen
Fred en José er achter dat ze de nodige

José is sinds 2003 alleenstaand. Ze werd
voor de tweede keer weduwe. Freds
vrouw overleed eind 2016. Hij heeft het
daar erg moeilijk mee gehad. Zijn twee
kinderen wonen in Den Bosch en
Amsterdam en hij is niet de man die
zich snel bij verenigingen aansluit.
Kortom, hij voelde zich best eenzaam
sinds de dood van zijn vrouw. Had daar
ook echt last van.

DRUK LEVEN
De vier kinderen van José wonen wel in
de buurt. ‘Ik zie ze regelmatig, maar
niet overdreven veel. Zij hebben
allemaal een eigen, druk leven. Ikzelf
trouwens ook. Ik doe aan line dancing,
gymnastiek, ik bridge en ik zwem. Eerst

“WE WONEN WELISWAAR NIET
SAMEN, MAAR WE ONDERNEMEN
WEL VEEL SAMEN.”

ging ik tijdens de voor leden van
Envida Ledenservice gereserveerde
uren, maar nu ga ik op andere uren.’

SJOELCOMPETITIE
Voor het overlijden van zijn vrouw
was Fred ook actief op allerlei gebied.
Behalve dat hij bestuurslid was bij
’t Gilde, had hij ook een bestuursfunctie bij de Scoutingclub. Daarnaast was
hij vrijwilliger bij Mosae Zorggroep.
‘Ik begeleidde de sjoelmiddag in een
woonzorgcentrum.’ Dat was meer dan
een middagje sjoelen. Binnen Maastricht was er een heuse competitie
opgezet. Fred was de spil daarin.

WORKSHOPS
Zowel José als Fred maken volop
gebruik van hun lidmaatschap. Fred:
‘Ik heb via Envida Ledenservice de
workshop smartphone gevolgd. Die ga

ik nog eens volgen, want inmiddels heb
ik een veel moderner toestel met meer
mogelijkheden. Die wil ik graag leren
kennen.’ José volgde een aantal jaar
geleden de geheugentraining. ‘Niet
omdat ik het nodig had, want ik heb
een prima geheugen, maar gewoon
voor de gezelligheid. En het mooie is
dat ik er twee goede vriendinnen aan
heb overgehouden. Recent heb ik
deelgenomen aan de workshop
tablettraining van de Ledenservice.’

KRACHTTOER
José voelde zich dus allesbehalve
eenzaam voordat ze Fred leerde
kennen. Ze was ook helemaal niet op
zoek naar een partner. ‘Het is ons
gewoon overkomen’, zegt ze over het
gevoel tussen haar en Fred. ‘Gelukkig
maar, want we hebben het heel fijn
met elkaar. We gaan naar concerten,

naar het theater en we bezoeken
musea.’ Vorig jaar zomer zijn ze
12 dagen op vakantie naar Roemenië
geweest. ‘Onze eerste “krachttoer”,
lacht Fred. ‘Ik dacht: “als we die goed
doorstaan, zit het wel goed”. Nu zijn er
plannen om naar Rome te gaan en aansluitend naar Trier waar ik familie heb
wonen.’

DE GEZONDHEID VAART ER
WEL BIJ
Een ondernemend stel dus. ‘Klopt’,
zegt José. ‘We wonen weliswaar niet
samen, maar we ondernemen wel veel
samen.’ Fred durft zelfs te beweren dat
hun relatie zijn gezondheid ten goede
is gekomen. ‘Ik heb weer energie, ben
opgewekt en zit lekker in mijn vel. En
dat allemaal sinds ik in mei vorig jaar
op de bus naar Leuven ben gestapt.’
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Het gemak van onze Wassen
maaltijdservice!
van gordijnen

Fietsreparatie
aan huis

Bij de maaltijdservice van Envida
heeft u een ruime keuze aan
hoofdmaaltijden, waaronder ook
dieetmaaltijden. U kunt wekelijks
7 vriesverse maaltijden laten komen
of dagelijks een warme maaltijd.

Een goed onderhouden fiets is veilig
en comfortabel. Envida Ledenservice
werkt samen met fietsenmakers, die
aan huis komen voor reparaties en
onderhoudsbeurten. Ze nemen een
mobiele werkplaats mee en repareren uw fiets voor de deur. Geen
gesleep meer. Leden krijgen korting
op arbeidsloon en materialen.

Als de lente zich aandient, is het tijd
om de ramen open te zetten en het
huis op te frissen. Ook een wasbeurt
van de gordijnen hoort daarbij.
SPECIALE ACTIE VOOR LEDEN

Wassen van vitrages en gordijnen:
van € 2,95 vóór € 1,95 per m2.
Stomen van vitrages en overgordijnen:
van € 4,95 vóór € 3,95 per m2.
In overleg wordt bekeken of het
beste gewassen of gestoomd kan
worden. Deze prijs is Inclusief het
afhalen en weer ophangen van de
gordijnen.

SPECIALE ACTIE VOOR LEDEN

Ontdek nu 5 heerlijke vriesverse
maaltijden voor slechts € 19,95, die
gratis worden bezorgd! Het pakket
bestaat uit runderhachee met rode
kool, grootmoeders kippannetje,
een macaronischotel, nasi goreng
met kipsaté en runderlapje in jus.
Nu met gratis 12 desserts t.w.v.
€ 11.99!

Actie geldig t/m 15 juni 2020.

Actie geldig t/m 15 juni 2020.

i
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Voor meer informatie, aanmelding, aanvragen van één van de servicediensten of het maken van een afspraak, bel met 043 - 369 06 10 of
mail naar ledenservice@envida.nl o.v.v. uw naam, adres, postcode en
woonplaats en het onderwerp.

Speciaal voor u als Envida-lid:

NIEUW!

Korting op uw
verzekeringen
bij Univé
N

et als Envida Ledenserivce
stelt Univé het belang van
haar leden centraal. Allebei
hebben ze geen winstoogmerk, maar
wel oog voor de behoeften van hun
leden. Zo vindt u bij Univé in het
kader van het voorkomen en
beperken van schade bijvoorbeeld
ook diensten als ‘Veilig Wonen’.

5% COLLECTIEVE KORTING OP

Univé kent u vooral van verzekeringen. En als lid van Envida Ledenservice kunt u eenvoudig profiteren
van onze samenwerking met Univé.
Als u nú een of meer verzekeringen
bij Univé afsluit, krijgt u een mooie
collectieve korting.

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN
DE KORTING VAN UNIVÉ?

n

n

n

n

uw woonverzekeringen
(inboedel en opstal),
uw auto-, motor-, fiets- en
bromfietsverzekering,
uw caravan- en doorlopende
reis- en annuleringsverzekering en
uw aansprakelijkheids- en
rechtsbijstandverzekering.

Dat kan op verschillen manieren.
n Wilt u uw verzekeringen regelen
samen met Univé-adviseur Armand
Aretz? Hij kan bij u thuis komen
voor een persoonlijk advies.
Als u hier gebruik van wilt maken
bel dan 088 - 600 23 00

n

Online afsluiten kan ook.
Bereken eenvoudig uw premie en
sluit de verzekering(en) van uw
keuze af via www.unive.nl/envida.

ANDERE VOORDELEN
n

n

Het gemak van al uw verzekeringen
onder één dak.
Ook nog eens tot 10% pakketkorting op uw totale premie.

HEEFT U VRAGEN?
Neem voor meer informatie contact
op met Univé via 088 - 600 23 00.
U kunt uw vraag ook online stellen
via www.unive.nl/klantenservice/
vraagstellen.

WWW.UNIVE.NL/ENVIDA
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KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
IN DE TIJD VAN DE CORONACRISIS

‘DE SAAMHORIGHEID
IS ENORM’
Guido Biesmans, directeur Verpleegzorg bij Envida

De impact van het coronavirus is groot, ineens is het leven
niet meer hetzelfde. Dat geldt voor iedereen, maar al
helemaal in de wijkzorg en de woonzorgcentra.

IN

dit verhaal geeft Envida
u een kijkje achter de
schermen. Hoe gaan we om
met de coronacrisis? Hoe proberen
we ook in deze tijd zo goed mogelijk
zorg te verlenen, aan de cliënten in
de wijk en de bewoners in de
woonzorgcentra?
We zijn - op gepaste afstand - in
gesprek met Guido Biesmans,
directeur Verpleegzorg bij Envida en
voorzitter van het crisisteam: ‘Ons
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crisisteam bestaat uit verschillende
specialisten. Het virus heeft namelijk
impact op de héle organisatie. Alleen
samen loodsen we Envida, onze
bewoners en cliënten door deze
crisis. Dus werken inhoudelijk
zorgdeskundigen als (kwaliteits)
verpleegkundigen, artsen, infectieexpert en psycholoog nauw samen
met inkoop, facilitaire zaken en
personeelszaken. Elke dag, elk
moment. Dat werkt, daardoor zijn
we in control.’

AL VROEG ALERT
‘Elk besluit en elke maatregel nemen
we vanuit drie perspectieven: bewoner/
cliënt, medewerker en bezoeker. Zo
besloten we al een week voordat de
regering met maatregelen kwam,
om de bezoekersregeling aan te
passen. Een moeilijke beslissing,
maar we mochten rekenen op
eenieders begrip. Niet lang daarna
besloot de regering dat woonzorgcentra helemaal dicht moesten.
En werd bij ons de eerste bewoner
positief getest. De impact was enorm.
Geen bezoek meer, sommige bewoners in quarantaine, medewerkers
met mondkapjes, handschoenen en

“Omdat we natuurlijk wél de vinger
aan de pols willen houden en alert zijn
op eenzaamheid, bellen onze teams
wekelijks hun cliënten: ‘Hoe gaat het?
Kan ik nog iets voor u doen?’ Ook
helpen huishoudelijke zorgverleners
met boodschappen doen.”

schorten, niets was meer zoals
gewoonlijk. Dat geldt zeker ook voor
onze zorgproffesionals. Van hen
wordt veel gevraagd, we doen er
alles aan om hen te ondersteunen.’

CONTACT HOUDEN
‘Leven toevoegen aan de dagen, dat
is onze missie binnen de woonzorgcentra. Kwaliteit van leven is daarbij
het uitgangspunt. Vanuit die missie
zijn we koortsachtig op zoek gegaan
naar mogelijkheden om bewoners
contact te laten houden met familie
en vrienden. We deelden iPads en
telefoons uit, maar ‘iemand op
televisie zien’ is toch anders dan live.
Zo ontstond het idee voor veilige
ontmoetingsruimten, waar bewoners
hun naasten toch op een veilige
manier kunnen zien en spreken.’

OOG OP DE WIJKZORG
‘Het virus heeft ook invloed op de
wijkzorg en de huishoudelijke zorg.
Sommige cliënten zetten uit angst
voor besmetting de zorg en ondersteuning tijdelijk on hold. Een
logische gedachte, maar de situatie
moet wel verantwoord zijn. Bij de

cliënten die we ondersteunen, kijken
we naar alternatieven waarmee ze
zichzelf kunnen helpen. Die beweging hadden we al ingezet, maar die
wordt nu versneld. Een goed voorbeeld daarvan is de oogdruppelbril;
daardoor kan de cliënt nu zelf zijn
ogen druppelen en hoeft er niemand
in huis te komen.’

ACUTE TEAMS
‘Sommige cliënten in de wijkzorg
ontkwamen niet aan het virus of
vertoonden symptomen ervan. Om
goed en veilig te kunnen blijven
werken, hebben we direct twee
‘acute teams’ geformeerd voor deze
cliënten. Toen het aantal ‘verdachten’ steeg, kwam daar een derde
team bij. De bereidwilligheid onder
de medewerkers is groot. ‘Dit is nu
precies de reden dat ik ooit voor de
zorg koos’, horen we vaak.’

KRACHT VAN SAMEN
‘In een tijd als deze wordt de kracht
van de interne samenwerking zichtbaar. De afdelingen Opleidingen en
Personeelszaken hebben bijvoorbeeld
in no time een gedegen spoedoplei-

“We zijn koortsachtig op zoek gegaan
naar mogelijkheden om bewoners
contact te laten houden met familie
en vrienden. Zo onstond het idee voor
veilige ontmoetingsruimten.”

ding voor nieuwe medewerkers
ontwikkeld. De afdeling Inkoop
bewandelt wegen die er eerst niet
leken te zijn. Schorten, mondkapjes
en andere beschermingsmiddelen, zij
vinden ze. Je vóelt de betrokkenheid
en gedrevenheid van iedereen
binnen Envida.’
‘We worden ook overspoeld met de
meest fantastische initiatieven van
artiesten die in de wijk en in de
tuinen van onze locaties optreden,
we ontvangen bloemen, heel veel
lekkers, prachtige tekeningen en
meer. Dat doet ons enorm goed.’

EN DE TOEKOMST?
‘We kijken voortdurend naar de
toekomst: wat leren we hiervan?
Hoe kunnen we de positieve
veranderingen vasthouden en verder
ontwikkelen? En hoe richten we
straks onze zorg in? Met dat soort
vragen waren we al bezig, maar nu
passeren ze nog sterker de revue,
zowel in onze woonzorgcentra als in
de wijkzorg.’

MOOI
‘Zo groot als de impact van deze
situatie is, zo mooi zijn ook de
dingen die gebeuren en de veranderingen die ze teweegbrengen. Er
ontstaat een enorme vindingrijkheid,
de saamhorigheid is immens en de
gedrevenheid van mensen is ongekend. Er zijn echt powermensen aan
het werk. Schouders eronder.’
Dan stapt Guido weer gauw op.
Twee telefoontjes en één klop op de
deur laten weten dat er weer werk
aan de winkel is. Envida roept.
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Ninon Biever,
wijkverpleegkundige
van Envida

dert de kans op blijvende pijn na een
trombose en voorkomt ophoping van
(lymfe)vocht. Ook is de kans op het
ontstaan van een wond kleiner.’
Steunkousen worden vooral voorgeschreven aan mensen met hart- en
vaatziekten of aandoeningen aan de
benen, zoals spataderen, een trombosebeen of een open been. Maar ook
bij lymfoedeem en lipoedeem (vet- en
vochtopeenhoping).

EENMAAL STEUNKOUSEN,
ALTIJD STEUNKOUSEN?
‘Nee, niet in alle gevallen. Dit is
afhankelijk van de achterliggende
reden en aandoening waarvoor
steunkousen voorgeschreven zijn.
Bij een trombosebeen bijvoorbeeld
zijn steunkousen niet voor altijd nodig.’
De huisarts of de arts die de steunkousen heeft voorgeschreven kan aangeven of het dragen ervan nog langer
noodzakelijk is.

ELKE DAG
Ninon vertelt dat het goed is om
steunkousen elke dag te dragen en dan
het liefst zo lang mogelijk. ‘Trek ze aan
bij het opstaan en doe ze pas uit bij het
naar bed gaan. Bij het opstaan zijn de
benen nog slank waardoor het aantrekken van de steunkousen gemakkelijker gaat. Wie van hulp afhankelijk is
bij het aantrekken van de steunkousen,
adviseer ik om zo weinig mogelijk te
lopen totdat de steunkousen aan zijn.
Het beste kunnen de benen dan hoog
gelegd worden.’

STEUNKOUSEN
Iedereen heeft ervan gehoord,
maar waarvoor dienen ze eigenlijk?

IN

Nederland dragen meer dan
400.000 mensen therapeutische elastische kousen, beter
bekend als steunkousen. Wanneer moet
je deze dragen en is dat dan voor altijd?
Waar moet je op letten als je ze draagt?
Ninon Biever, wijkverpleegkundige
in opleiding bij Envida, weet het
antwoord. Voor haar afstuderen heeft
ze zich verdiept in het gebruik van
hulpmiddelen bij het zelf aan- en

10 GEZOND THUIS

uittrekken van steunkousen. Handig
als je dit zelf kan en dus niet meer
afhankelijk bent van wijkzorg of
mantelzorg.

HET NUT VAN STEUNKOUSEN
‘Steunkousen zitten heel strak, waardoor ze veel druk uitoefenen. Die druk
zorgt ervoor dat het bloed beter kan
stromen en zich geen vocht ophoopt.
Het dragen van steunkousen vermin-

OOK IN DE ZOMERMAANDEN
Het is goed om voldoende te bewegen
met de steunkousen aan. ‘Door te
lopen met de steunkousen aan worden
de kuitspieren aangespannen waardoor de circulatie extra gestimuleerd
wordt. Ook op warme dagen is het
belangrijk om de steunkousen te
dragen. Het warme weer maakt het
vaak juist extra nodig om de steunkousen te dragen omdat de beenvaten
zich verwijden, met mogelijke vochtuittreding tot gevolg.’
Het insmeren van de benen met een
zalf of bodylotion kan het beste na het
uittrekken van de steunkousen in de
avond. ‘Smeer de benen niet in voor
het aantrekken van de steunkousen.
Dit kan namelijk het aantrekken van
de steunkousen bemoeilijken en het
materiaal van de steunkous aantasten.

HULP BIJ HET AANTREKKEN
Het is het fijnst als iemand zelf de
steunkous kan aantrekken. Er bestaan
gelukkig verschillende hulpmiddelen
die dit vergemakkelijken. Welk hulpmiddel het beste is, verschilt van
persoon tot persoon. ‘Het is onder
andere afhankelijk van hoe goed
iemand zich nog kan bukken en dus
bij de voeten kan komen.’

VOORKOM
ONDERVOEDING

De Easyslide, Magnide en Doff N’
Donner kunnen gebruikt worden
wanneer iemand nog goed bij de
voeten kan komen.
De Steve Plus en HandyLegs kunnen
gebruikt worden wanneer iemand
niet meer tot aan de voeten kan
komen.
Tot slot zijn er rubberen handschoenen waarmee de steunkous goed op
zijn plek gewreven kan worden.
Hierdoor hoeft er niet zo aan de
steunkous getrokken te worden.
Wanneer u zelfstandig de steunkousen
aan- en uit wilt gaan trekken dan kan
uw eigen wijkverpleegkundige advies
geven over de verschillende hulpmiddelen. Hij of zij kan eventueel ook een
ergocoach of ergotherapeut inschakelen.

WORDEN STEUNKOUSEN
VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERING?
De zorgverzekering vergoedt deze
hulpmiddelen wanneer deze de
zelfstandigheid van de gebruiker
bevorderen. Wanneer iemand de
steunkousen met een hulpmiddel
zelfstandig kan aan- en uittrekken, dan
wordt het hulpmiddel vergoed vanuit
de basisverzekering. Voor het hulpmiddel geldt wel het eigen risico.

NEEM HET HEFT IN HANDEN EN BLIJF GEZOND!

A

ls gevolg van het Coronavirus is boodschappen doen wellicht moeilijker
geworden, de variatie aan producten voorhanden is mogelijk beperkter,
we komen minder buiten en vereenzaming komt voor. Deze zaken
kunnen leiden tot een verminderde inname van voeding of een verminderde
eetlust. Ook (herstel van) ziekte kan een rol spelen. Bij een goede voedingstoestand bent u minder vatbaar voor ziektes en u herstelt sneller als u onverhoopt
toch ziek wordt.
Bij ondervoeding heeft iemand een tekort aan energie en voedingsstoffen en
dat leidt tot het slechter functioneren van het lichaam. Dit komt vooral door
een afname van de spiermassa en een tekort aan eiwitten, essentiële vetzuren,
vitamines en mineralen. U kunt ondervoeding herkennen aan het vaker moe
zijn, minder kracht hebben, minder ver kunnen lopen of armen/benen die
dunner worden. Ondervoeding hoeft niet per se samen te gaan met een daling
van het lichaamsgewicht maar heeft wel altijd nadelige gevolgen. Hoe eerder er
ingegrepen wordt, hoe vitaler u blijft! Ondervoeding is dus niet per se ondergewicht en kan op elke leeftijd voor komen.
WIST U DAT er bij een gewichtsverlies van 4 kg of meer in de afgelopen maand
al sprake is van ondervoeding? En dat bij een verminderde eetlust het risico op
ondervoeding al op de loer ligt? Tijdig actie hierop ondernemen vergroot uw
vitaliteit.

n

i
MEER INFORMATIE
OF ADVIES?
Uw eigen wijkverpleegkundige.
www.kiesbeter.nl/onderwerpen/
steunkousen

n

n

n

n

Tips

Maak gebruik van 3 hoofdmaaltijden per dag (ontbijt, lunch,
diner) EN 3 tussendoortjes;
Geef de voorkeur aan hartig
broodbeleg en gebruik dit ruim;
Gebruik minstens 3x per dag een
portie zuivel;
Eet bij het diner in ieder geval
een goede portie vlees, vis, kip of
eiwit bevattende vleesvervanger;
Maak zo nodig gebruik van een
maaltijdservice, zie pagina 6 in
dit magazine voor een mooie
kennismakingsaanbieding.

Ervaart u krachts- of gewichtsverlies
of wilt u meer informatie over
(het risico op) ondervoeding kijkt
u dan eens op www.goedgevoed
ouderworden.nl
Bij vragen of voor individueel advies
kunt u contact met ons opnemen
via Envida Diëtetiek Wijkzorg:
043 - 369 06 20
dietisten@envida.nl

Do e n !
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Marlies Ackermans,
verzorgende van Envida

Altijd in de buurt voor
de juiste zorg, zelfs in
het verre buitenland
Ze had een lang gekoesterde wens: een reis maken naar het
verre buitenland om daar iets te kunnen betekenen voor de
kwetsbare medemens. In het najaar van 2019 kwam het
ervan: Envida-medewerkster Marlies Ackermans stapte in
het vliegtuig en kwam in een compleet andere wereld
terecht. Vier weken lang deed ze vrijwilligerswerk in een
weeshuis in Kenia. “Het was alsof ik honderd jaar terugging
in de tijd.”

M

arlies Ackermans (65) is werkzaam als verzorgende in een
thuisteam in Maastricht
(Heugem-Randwyck). Op 7 augustus
2020 gaat ze officieel met pensioen.
Dan heeft ze er bijna 46 dienstjaren
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bij Envida en rechtsvoorgangers op
zitten. ‘Ik ben steeds bij de club
gebleven’, zegt ze lachend. ‘Ik heb van
alles gedaan: gezinszorg en bejaardenzorg zoals dat vroeger nog heette,
hulp in de huishouding en verzorgen-

de in de thuiszorg.’ Zorgen voor een
ander zit in haar bloed. Daarom
neemt ze straks nog niet helemaal
afscheid van haar werk bij Envida.
‘Na mijn pensioen blijf ik werken op
basis van een 0-uren contract.‘

DROOM
De invulling van haar wens om
vrijwilligerswerk te gaan doen in een
ver land, ontstond tijdens een
vakantie in Marokko. ’Ik heb
vriendinnen die regelmatig op
vakantie gaan. Aangezien ik nog
werk, kan ik niet altijd mee, maar die

DEKEN
HANNEMAN
STICHTING
KENIA

keer naar Marokko dus wel.
Al kletsend kwam mijn droom
ter sprake. Daarna werd ik
gewezen op de website van
Kebene Children’s Home. Dit is
een kleinschalig project dat straaten weeskinderen opvangt in Kenia.’

VIJF WEKEN VERLOF
‘Nadat ik alle informatie over het
project en de organisatie erachter
had ingewonnen, ben ik met de
voorbereidingen begonnen. Het is
toch een hele onderneming. Er
moeten allerlei praktische zaken
geregeld worden, zoals verlof
aanvragen bij Envida. Ik had vijf
weken verlof nodig om deze reis te
kunnen maken. Mijn teamleider en
collega’s deden helemaal niet
moeilijk, ze gunden mij deze reis.’

WERKVAKANTIE
Op 27 september vorig jaar stapte
Marlies met twee vriendinnen in
het vliegtuig naar Kenia voor een
werkvakantie van vier weken. Er
was geen afgebakend takenpakket
afgesproken. Gewoon doen wat er
gedaan moest worden - en dat is
heel veel in een tehuis met 68
kinderen. De kleinsten moesten
’s ochtends geholpen worden bij het
douchen en aankleden. ‘Dat was
vooral mijn ding’, zegt Marlies. ‘Dan

komt de verzorgende in
mij naar boven’.

GEEN STRESS
Het vrijwilligerswerk in het weeshuis
in Kenia heeft Marlies’ kijk op haar
werk in de wijkzorg bij Envida niet
veranderd. ‘Het was wel weer een
bevestiging dat we het goed hebben
in Nederland. Dat beseffen we niet
altijd. Natuurlijk heeft niet iedereen
het even gemakkelijk, er zijn niet
voor niets voedselbanken. Maar ons
leven hier is absoluut niet te
vergelijken met dat in Kenia. Daar
stap je honderd jaar terug in de tijd.
Op één ding kunnen we misschien
een beetje jaloers zijn: de mensen in
Kenia maken zich niet zo snel druk,
zijn niet gestrest. Morgen is er weer
een dag. Het rustige ritme van de
dag heeft natuurlijk ook te maken
met het klimaat. Het is veel te warm
om de hele dag flink aan te poten.
Zij hebben zich aangepast aan de
omstandigheden, voor ons was dat
heel moeilijk’.
Voor Marlies staat vast dat ze nog
een keer teruggaat naar Kenia.
‘Wanneer weet ik nog niet. Ik hoef
daar nu nog niet concreet mee bezig
te zijn, want als ik straks met
pensioen ben, hoef ik geen verlof
meer in te plannen’, lacht ze.

BLIJF ACTIEF EN FIT,
HELP EEN ANDER!
De Deken Hanneman Stichting
wil het “zorgen voor elkaar”
in Maastricht stimuleren. Men
bemiddelt tussen mensen die
(een beetje) hulp goed kunnen
gebruiken en mensen die
graag iets willen betekenen
voor een ander. De hulpvragers
hebben het moeilijk in het leven. Ze
hebben een beperkt netwerk, beperkte
financiën of beperkte zelfredzaamheid.
De zorginstanties en de thuiszorg doen
wat ze kunnen. Maar een beetje extra
ondersteuning, een klusje in huis, mee
naar de dokter, een praatje maken, een
kopje thee of een warme arm, kan een
enorm verschil maken.
De Stichting zoekt nadrukkelijk de samenwerking met zorgorganisaties als Envida
(Ledenservice), Mondriaan, Levanto, UMC
Herstelzorg, het Steunpunt Mantelzorg en
met het online platform We Helpen. Hoe
meer partners, hoe beter men in staat is
om voor een hulpvrager de juiste hulp in
te schakelen.
Op dit moment zijn er 20 tot 25 vrijwilligers. De ambitie is om door te groeien
naar een groep van 60 tot 80 actieve
vrijwilligers. De een wil vier uur per week
beschikbaar zijn, de ander twee uur in
twee weken. Als iemand vanwege
vakantie twee maanden niet beschikbaar
wil zijn, kan dat ook. Flexibiliteit staat
voorop. De uitdaging is om zoveel
mogelijk mensen te kunnen helpen.
Steeds op zoek te gaan naar de perfecte
match tussen hulpvrager en vrijwilliger.
De hulpvragers voelen zich echt geholpen
door de vrijwilligers van de Deken Hanneman Stichting. Dat goede werk wil men
voortzetten en uitbreiden. Daarom is het
nodig dat de stichting meer bekendheid
krijgt. Zowel bij de mensen die hulp nodig
hebben als de vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Iedereen is welkom,
ongeacht leeftijd, rang, stand of religie!
Aanmelden als vrijwilliger of een
hulpvraag indienen? Kijk dan op
www.dekenhannemanstichting.nl.
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Ledenpanel
Envida Ledenservice wil graag een meerwaarde bieden

MELD
U AAN!

voor haar leden. Uw mening en ideeën zijn heel
belangrijk voor ons. Door goed naar u te luisteren
kunnen we onze dienstverlening nog beter laten
aansluiten op uw wensen en verwachtingen.

M

et deelname aan het ledenpanel kunt u uw mening
geven over de dienstverlening van Envida Ledenservice.
Wat vindt u van onze diensten?
Met welke diensten kunnen we ons
pakket uitbreiden? Welke behoeften
heeft u omtrent gezond thuis
wonen? Ook op het gebied van zorg
gerelateerde vraagstukken zijn wij
heel benieuwd naar uw mening!

u

u

u

u

u

HOE WERKT HET?
Deelname aan ons ledenpanel is
heel eenvoudig
u Via onze website (www.envida.nl/
ledenservice/ledenpanel) kunt u
14 GEZOND THUIS

u

aangeven dat u zich wilt aanmelden voor het ledenpanel.
U ontvangt 2 tot 3 keer per jaar
een uitnodiging om een online
vragenlijst in te vullen.
Het invullen duurt nooit langer
dan 10 minuten.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Deelname is vrijblijvend, u kunt
zich te allen tijde afmelden.
U wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van de peilingen.
Onder de deelnemers worden per
vragenlijst een aantal tegoedbonnen verloot.

Indien u niet beschikt over een
e-mailadres maar toch graag wilt
meedoen, dan kan dit ook via een
schriftelijke vragenlijst. Dit kunt u
telefonisch aan ons doorgeven via
043 - 369 06 10.
Zodra wij genoeg aanmeldingen
hebben om een representatief panel
te vormen versturen wij de eerste
vragenlijst. We zouden het zeer op
prijs stellen als u wilt deelnemen.
Elke mening telt! Indien u hierover
nog vragen heeft dan kunt u contact
opnemen met Envida Ledenservice
via 043 - 369 06 10 of stuur een
e-mail naar ledenservice@envida.nl.

PUZZEL

Speel mee en win!
Kruiswoord

ng de letters
uit de
genummerde vakjesin
over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
Vul de
kruiswoordpuzzel

en maak kans op één van
de volgende prijzen:

1x 2 en 1x 3 tickets GaiaZOO
1x 2 tickets Kasteeltuinen Arcen
an goederen 9 zeevis 10 bloeiwijze
inclusief parkeermunt en tuingids
verf 12 dichtgetrokken
lus 13 maand
met plattegrond
ranse modeontwerper
19 honderd
u 2x 2 tickets voor zwemparadijs
oeder 22 Mosaqua
aangehecht
takje
23 deel
in Gulpen
el 25 jongeren
26
grote
toegangsu 2x 2 tickets voor speelbos Steinerbos
Stein
bij geen in
gehoor
(afk.) 31 gelijke
u 1x 3 tickets
2 tickets
ere woorden
(afk.)en341xrivier
invoor
Polen
het Geusseltbad
Maastricht verbeen 36 graanafval
38 indaarmee
u

1

u

2

3

4

5

9

7

8

10

11

12
13

15

6

14

16

17

Kruiswoord

18

tbloem 42 netto (afk.) 43 projectie20
21
22
19
ZO DOET U MEE
ee.
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
23

chade
urkse brandewijn 6 kruik 7 vorm
Stuur uw oplossing vóór 23 juni 2020
handelsterm
14 koningin-regentes
op een gefrankeerde briefkaart naar:
ng
van
goederen
9 zeevis
10 bloeiwijze
schap 18
niet mooi
20 voegwoord
u Envida ledenservice
aterverf
12
dichtgetrokken
lus 13 maand
sergeantpostbus
(afk.)241,
24 boerderijdier
6200 AE Maastricht
Franse
modeontwerper
19 honderd
d17
middel
kort
mouwloos
Of 29
mail
uw antwoord
naar:jasje
otmoeder
22
aangehecht
takje
u ledenservice@envida.nl
uitsteeksels
32 het binnengaan 23 deel
swiel
25
jongeren
26
grote
toegangsin beide
gevallen
uw
naam, adres
been 37Vermeld
Portugese
zang
39 onheilsnaar welke
vrijkaarten
g
bijen
geen
gehoor
(afk.) uw
31 voorkeur
gelijke uit
e 29
titel.
De oplossing
staan
andere gaat!
woorden
(afk.)en34prijswinnaars
rivier in Polen
in het
magazine.
het been
36 volgende
graanafval
38 daarmee verherfstbloem 42 netto (afk.) 43 projectieWINNAARS JANUARI 2020
edwee.

Koffie of thee met vlaai voor 2 personen
aangeboden door Golfbaan Het Rijk van
Margraten:
or schade
2 prikkel 3 werkschuw 4 vuurDhr. H. Feenstra, Oirsbeek u Mw. A. Frijns,
5 Turkse brandewijn 6 kruik 7 vorm
Wylre u Mw. P. Gilissen-Partouns, Eijsden
ng 8 handelsterm 14 koningin-regentes
u Mw. I. Hendriks, Gulpen u Mw. Van
genschap
18 niet mooi 20 voegwoord 3
Hulten, Maastricht u Dhr. Nijsten, Beek u
g 23 sergeant
(afk.) 24 boerderijdier
Mw. Overhof-Gorissen,
Cadier en Keer u
rend middel
29
kort Epen
mouwloos
jasje
u Mw. N. Scheepers,
Mw. F. Ramakers,
ige uitsteeksels
32
het
binnengaan
Gronsveld u Dhr. Schreurs, Maastricht.
Antwoord
puzzel januari
2020:
aakbeen
37 Portugese
zang
39 onheilsCASEMANAGER
gelse titel.

Van harte
gefeliciteerd!
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© Sanders puzzelboeken

Los de puzzel op en schrijf de letters uit
het diagram in de gelijk genummerde
van 3
dewerkschuw
oplossingsbalk.4 vuur2hokjes
prikkel

22
24

25

26
© Sanders puzzelboeken

Horizontaal
27 9 zeevis 10
28bloeiwijze 11 bruine waterverf 12 dichtgetrok1 uitwisseling van goederen
7
42
27
14
36
8
32
22
29
22
3
41
ken lus 13 maand 15 frisdrank 17 Franse modeontwerper 19 honderd gram 20 groot2922 aangehecht
30 takje 2331
moeder
deel van een fietswiel 2532
jongeren 2633
grote toegangsdeur 27 twijg 29 bij geen gehoor (afk.) 31 gelijke stand 32 in andere woorden (afk.)
35 38 daarmee verbonden 40 herfst34 in Polen 35 deel van het been 36 graanafval
34 rivier
bloem 42 netto (afk.) 43 projectie-plaatje 44 gedwee.
36
37
Verticaal
38 voor schade 2 prikkel
39
41
1 gevaar
3 werkschuw 40
4 vuurverschijnsel
5 Turkse brandewijn
6 kruik 7 vorm van verwering 8 handelsterm 14 koningin-regentes 16 slechte eigenschap 18 niet mooi 42
20 voegwoord 21 huurrijtuig
43 23 sergeant (afk.) 24 boerderijdier
28 koortswerend middel 29 kort mouwloos jasje 30 met puntige uitsteeksels 32 het
binnengaan
33 race 36 kraakbeen 37 Portugese zang 39 onheilsgodin 41 Engelse titel.
44
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Steve Plus On/Off

Doff N’ Donner

HandyLegs

Met de Steve Plus kunt u alle steunkousen zittend of liggend makkelijk
zelf aan- en uittrekken. Zowel
geschikt voor kousen met open als
gesloten teenstuk. Hij is in twee
stappen in- en uit elkaar te zetten,
dus makkelijk om mee te nemen.

Met de Doff N’ Donner™ 2.0 rolt
en duwt u alle kousen – in alle
drukklassen – veel makkelijker om
uw arm, dijbeen, heup of knie en
weer af.

Hiermee kunt u kousen met een
open én gesloten teenstuk aan- en
uittrekken, zonder dat u zich
voorover hoeft te bukken. Er is
weinig armkracht voor nodig.
De HandyLegs is ook nog eens zeer
licht van gewicht en verkrijgbaar
in diverse maten.

Normaal € 94,98
Ledenprijs € 80,-

Normaal € 81,99
Ledenprijs € 70,-

Normaal € 149,Ledenprijs € 125,-

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en zolang de voorraad strekt.
Indien een bepaalde maat niet voorradig is wordt deze voor u besteld.

Brusselsestraat 148, Maastricht-Centrum
Mockstraat 1, Maastricht-Oost
u 0900 - 2 88 77 66
u
u

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur

* Actieprijzen geldig van 19 mei t/m 30 juni 2020 en gelden alleen op vertoon van een geldige ledenpas.

LEDENKORTING*
Steunkoushulpmiddel

VGZ VERGOEDT KOSTEN LIDMAATSCHAP ENVIDA LEDENSERVICE

Nu nog meer voordeel
voor u als lid!
VGZ vergoedt de kosten van uw lidmaatschap van Envida Ledenservice voor
2020 indien u een aanvullende verzekering (VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter of
VGZ Zorgt Best) heeft afgesloten binnen het collectief van Envida Ledenservice.

NIEUW!

U dient de lidmaatschapskosten van Envida
Ledenservice zelf te declareren bij VGZ.
Dit kan door het volgende op te sturen via
Mijn VGZ, de VGZ Zorg app of via de post:
1. Een kopie van het bewijs van lidmaatschap voorzien van: uw naam, geboortedatum, lidmaatschap nummer en
VGZ klantnummer.
2. Een kopie (of foto) van de bankafschrijving van uw lidmaatschap voorzien van
uw VGZ klantnummer. Let op: zorg dat
de naam van de rekeninghouder zichtbaar is en dit dezelfde naam is als de
VGZ verzekerde.

Bent u dit jaar wel klant van VGZ en lid van
Envida Ledenservice, maar maakt u nog
geen gebruik van onze kortingsregeling
via ons zorgcollectief? Neem dan contact
op met de klantenservice van VGZ via
0900 - 8490. Voor meer informatie:
www.vgz.nl/zorgverzekering/collectievezorgverzekering/envida-ledenservice.

LET OP: Indien u aangesloten bent bij
meerdere patiënten-, ouderen- en/of
thuiszorgorganisaties wordt maar één
lidmaatschap tot € 25,- per jaar vergoed.

