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GOED GEREGELD!

Het jaar 2020 komt langzaam ten einde. Het was een bijzonder jaar voor 
ons allemaal waarin we veel thuis zijn geweest. Misschien heeft u de 
tijd genomen om op te ruimen en bepaalde zaken opnieuw tegen het 

licht te houden? In dit magazine leest u interessante artikelen die u hopelijk 
inspireren om alles goed te regelen.  
 
U kunt zich opgeven voor een bijeenkomst ‘Financieel fit en grip op geld’. 
Ook kunt u een adviesgesprek aanvragen over uw zorgverzekering.  
In beide gevallen bent u in ieder geval verzekerd van een goed advies en gaat 
u goed voorbereid het nieuwe jaar in. Kent u het Volledig Pakket Thuis? Dit 
geeft cliënten die verpleegzorg nodig hebben de mogelijkheid om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. In het interview op pagina 4 en 5 leest u hoe 
mevrouw Ernst uit Vaals en haar dochters hier baat bij hebben.  
 
De afgelopen tijd hebben we meerdere telefoontjes ontvangen van leden die 
informeerden naar de dagtrip of een andere gezellige activiteit. Goed nieuws, 
er staan weer enkele activiteiten gepland. Uiteraard houden we ons strikt aan 
de richtlijnen van het RIVM. Het kan voorkomen dat wij een activiteit moeten 
annuleren als de overheid dit adviseert. Uiteraard zijn er voor u dan geen 
kosten aan verbonden. Wilt u een geheel verzorgd dagje uit? Geef u dan op 
voor de dagtrip Museum Klok & Peel. Ook hebben we weer 2 ledendagen in 
GaiaZOO gepland. Zien we u dan? 
 

t Misschien is het u opgevallen dat we een speciale 
editie van ons Gezond Thuis magazine hebben 
uitgebracht en deze huis aan huis hebben verspreid 
via het folderpakket. De achterliggende gedachte 
hiervan was om heel Maastricht en Heuvelland 
(werkgebied Envida zorg) ook kennis te laten maken 
met Envida en de ledenservice. U leest onder andere 
hoe Pinkpopbaas Jan Smeets denkt over zorg en 
gezondheid en hoe medewerkers van Envida naast 
hun werk het liefst ontspannen. Heeft u deze niet 
gehad en wilt u toch een exemplaar ontvangen?  
Stuur dan een mail naar ledenservice@envida.nl met 
uw adresgegevens en we sturen u een magazine toe.  
 

Veel leesplezier!  

 Team Envida Ledenservice

Het magazine ‘Gezond Thuis’ is er 
drie maal per jaar voor alle leden 
van Envida Ledenservice in de  
regio Maastricht, Heuvelland en  
de Westelijke Mijnstreek. Envida 
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‘Ik werk zelf als verzorgende bij Envida’, 
zegt Sonja. ‘Zodoende weet ik vrij goed 
wat er kan als je zorg nodig hebt.  
Maar dan nog valt het niet mee om het 
allemaal geregeld te krijgen. Wat dat 
betreft zijn Grace en ik heel blij met de 
bemiddelende rol van de huisartsen-
praktijk en van Brianne van der Vonder- 
voort, de casemanager dementie.  

Zij heeft ons goed op weg geholpen  
en ondersteunt ons nog steeds.’

KOKEN
Het moment waarop duidelijk werd 
dat er misschien meer aan de hand was 
dan vergeetachtigheid, deed zich voor 
na afloop van de crematie van een 
familielid eind mei 2019. ‘We hadden 

weleens gemerkt dat moeder bepaalde 
boodschappen vergat, of dat spullen 
ongebruikt in de koelkast bleven 
liggen. Ook smaakte het eten anders 
dan voorheen. Flauwer of juist te zout.’ 
Dat laatste was opmerkelijk, omdat 
mevrouw Ernst altijd heel weinig zout 
gebruikte tijdens het koken. ‘En je 
moet weten dat ze ontzettend lekker 
kan koken, dus het viel ons wel op ja.’ 
Toen Sonja het daar na afloop van de 
crematie van oom John over had met 
een goede vriendin, kreeg ze te horen 
dat zij ook al een tijdje iets merkte aan 
moeder. Dat was onze wake up call.’

GEHEUGENTEST
Er volgde een bezoek aan de huisartsen- 
praktijk, waar ze het advies kregen om 
een geheugentest te laten uitvoeren. 
Daarnaast werden ze in contact 
gebracht met Brianne. ‘De uitslag van 
die test bevestigde waar we zo bang 

INTERVIEW

“ZO FIJN OM  
TE WETEN DAT 
ER ALTIJD HULP 
NABIJ IS”

De zussen Sonja en Grace zijn maar wat blij met de zorg die 
hun moeder krijgt van Envida. Mevrouw Ernst, die deze maand 
(oktober, red.) 86 wordt en al bijna haar hele leven in Vaals 
woont en bovendien al heel lang lid is van Envida Ledenservice, 
begon in de eerste helft van 2019 te sukkelen met haar 
gezondheid. Wat in het begin nog als ‘vergeetachtigheid’ 
werd aangeduid, veranderde snel in de diagnose ‘beginnende 
dementie’. Sonja en Grace maakten zich grote zorgen. 
Moeders zelfredzaamheid kwam in het gedrang, verhuizen 
naar een verpleeghuis was uit den boze. Wat te doen?  
De oplossing kwam in de vorm van VPT oftewel zorg via 
het Volledige Pakket Thuis van Envida.

VPT
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voor waren: beginnende dementie.  
We vroegen ons af hoe lang of het  
nog verantwoord was om moeder 
zelfstandig te laten wonen. Stel je voor 
dat ze na het koken het gas vergeet  
uit te doen! Wat als ze valt en niet 
meer zelfstandig overeind kan komen?  
Dat beangstigde ons. Op een gegeven 
moment kregen we een telefoontje 
met de mededeling dat moeder 
zichzelf had buitengesloten door de 
sleutel in de binnenkant van het slot 
te laten zitten en de deur achter zich 
dicht te gooien toen ze naar buiten 
ging. Een slotenmaker moest eraan te 
pas komen om de deur weer open te 
krijgen. Kortom, onze zorgen werden 
steeds groter: er was hulp nodig.’ 

DIALECT
Verhuizing naar een verpleeghuis was 
(nog) geen optie. ‘Ze spreekt geen 
dialect, waardoor ze zich snel voelt 

buitengesloten in een groep. Ook zou 
ze heel moeilijk kunnen wennen aan 
het eten. Juist omdat ze altijd heerlijk 
heeft kunnen koken, is ze uiterst 
kritisch op maaltijden die door anderen 
worden bereid. Bovendien is ze in haar 
eigen appartement in Vaals op haar 
gemak. Zij kent veel mensen en de 
mensen kennen haar.’ 

TOP GEREGELD!
Uitgebreide hulp c.q. zorg werd aan- 
gevraagd en toegekend. Mevrouw 
Ernst kreeg een indicatie waarmee ze 
aanspraak kan maken op de Wlz, de 
Wet langdurige zorg. Het zorgkantoor 
stelt maandelijks een bedrag beschik-
baar waarmee de benodigde zorg kan 
worden ingekocht: verpleging, verzor-
ging, begeleiding (individueel en/of 
dagbesteding), behandeling, vervoer 
naar behandeling en/of dagbesteding, 
hulp bij het huishouden en een 

dagelijkse vergoeding voor maaltijden 
en de was. Daarnaast heeft ze personen- 
alarmering van Envida. ‘Echt top 
geregeld’, zegt Grace. ‘Het is zó fijn om 
te weten dat er altijd hulp nabij is op 
het moment dat er iets mocht gebeu-
ren’. Mevrouw Ernst laat haar armband 
met rode knop zien: ‘Daar hoef ik maar 
op te drukken’, zegt ze. 
De verzorgende van Envida komt 
dagelijks rond 09.00 uur. Dan heeft ze 
gegeten en moet ze haar medicijnen 
innemen. De verzorgende van Envida 
helpt daarbij. Mevrouw Ernst kan het 
prima vinden met de verzorgenden van 
Envida. ‘Ze zijn allemaal even aardig  
en behulpzaam.’

Niets dan lof dus voor VPT van Envida. 
‘Absoluut’, zeggen Sonja en Grace. 
‘Toch zal moeder op termijn naar een 
verpleeghuis verhuizen. Ze heeft een 
sterke voorkeur voor Huize Raffy, een 
verzorgingstehuis te Breda voor 
Indische en Molukse ouderen. Vanwege 
Corona staat moeder op de passieve 
wachtlijst. Ze kan dus weigeren als er 
een plekje vrij komt. Als straks alles 
weer normaal is, komt ze op de actieve 
wachtlijst. Als ze dan een telefoontje 
krijgt, moet ze beslissen of ze er gaat 
wonen. Het is nu nog moeilijk om aan 
dat idee te wennen, omdat het nu 
eigenlijk best goed gaat.’ 

VOLLEDIG PAKKET THUIS
VERPLEEGHUISZORG ACHTER 
DE VOORDEUR

Wanneer iemand langdurig intensieve 
zorg nodig heeft, komt daar heel wat 
bij kijken. In dat geval kan een Volledig 
Pakket Thuis (VPT) uitkomst bieden.  
Dit maakt het mogelijk dat mensen 
thuis blijven wonen, met 24-uurs zorg  
in de nabijheid, bijna net zoals in een 
verpleeghuis. Groot voordeel voor de 
cliënt, mantelzorger en huisarts is dat  
alle zorg door één organisatie wordt 
gecoördineerd. Dat scheelt een hoop 
geregel en er is één aanspreekpunt. 

Wilt u meer weten over het 
Volledig Pakket Thuis van Envida?  
Bel 043 - 369 04 75.

i

Mevrouw Ernst (links) en haar dochters Grace (midden) en Sonja (rechts)
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De komende winterperiode zullen we weer wat meer in huis blijven en 
minder mensen ontmoeten. Dat is voor velen geen prettig vooruitzicht. 

Als u gebruik maakt van de dienstverlening van Saar aan Huis, dan heeft  
u geregeld iemand die u in en om huis ondersteunt. 
Op afgesproken tijden komt een ‘Saar’, dat is een vrouw of man van 
middelbare leeftijd met ervaring in de mantelzorg, bij u thuis. Zij/hij kan u 
gezelschap houden, de boodschappen doen of kleine huishoudelijke klusjes 
in huis opknappen. ‘Saar’ kan ook voor u of samen met u koken, zodat u van 
een lekkere verse maaltijd kunt genieten. U bepaalt zelf waar u behoefte 
aan heeft. Vooraf wordt gekeken of er een klik is tussen u en de ’Saar’.

  Leden krijgen 5% korting op de uurprijs vanaf € 23,- (minimaal 4 uur per 
maand). Saar aan huis kan ook betaald worden vanuit het persoonsgebonden 
budget. Als u interesse heeft, kunt u bellen met Envida Ledenservice 
043 - 369 06 10 of uw vraag mailen naar ledenservice@envida.nl.

Envida Ledenservice werkt al jarenlang 
samen met Aon. Deze toonaangevende 
verzekeringsadviseur regelt en beheert 
de collectiviteitskorting voor onze 
leden met een zorgverzekering bij 
VGZ en CZ. Tevens onderhandelt Aon 
over de beste voorwaarden en de 
scherpste prijs. Als lid kunt u hiervan 
profiteren. 

Corona bracht veel veranderingen in 
ons dagelijkse leven. En daarmee ook 
nieuwe onzekerheden. Bijvoorbeeld 
over uw zorgverzekering. Het is geen 
nieuws dat er ieder jaar weer zaken 
veranderen. Maar nu Corona in 2020 
onze volle aandacht had en ons leven 
zo drastisch veranderde, moeten we 
dan rekening houden met meer en 
andere veranderingen? Heeft de 
pandemie impact op de zorgpremie? 
Of op het eigen risico? En wordt een 
Coronatest bijvoorbeeld vergoed?
We kunnen ons voorstellen dat u veel 
vragen heeft over de wijzigingen van 
uw zorgverzekering in 2021. Daarom 
kunt u dit jaar weer bij Aon terecht 
voor een persoonlijk adviesgesprek. 

ADVIES OP LOCATIE
U kunt kiezen voor een persoonlijk 
gesprek op locatie. Samen met onze 
Aon adviseur. Dit gaat geheel volgens 

de Corona richtlijnen. Op dinsdag  
15 december en woensdag 16 decem-
ber is een adviseur aanwezig in ons 
Envida gebouw aan de Mockstraat te 
Maastricht. U dient zich hiervoor aan  
te melden via het telefoonnummer van 
Envida Ledenservice 043 - 369 06 10.

TELEFONISCH ADVIES
Durft u een persoonlijk gesprek op 
locatie nog niet aan? Dat kunnen we 
ons goed voorstellen. Kies dan voor 
telefonisch advies. Net zo persoonlijk 
als u gewend bent, maar ieder in zijn 
eigen omgeving. Neem contact op  

met Aon voor het maken van een 
telefonische afspraak via 088 - 810 81 03. 
U wordt dan op het afgesproken 
tijdstip door de adviseur van Aon 
gebeld. 

WIST U DAT de aanvullende 
verzekering van VGZ ook uw 
lidmaatschap van Envida Leden- 
service in 2021 vergoed? U dient 
dan wel gebruik te maken van 
onze collectiviteitskorting.

Persoonlijk advies over
uw zorgverzekering

Een Saar tijdens de koude wintermaanden

i
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Uw haren goed 
verzorgd!
De kapper van Envida Ledenservice 
kan aan huis komen om uw haren te 
verzorgen. Dat is heel prettig als het 
voor u moeilijk is om naar een salon 
te gaan. U kunt uw haren laten 
wassen, knippen en drogen. Maar 
ook voor het kleuren en permanen-
ten kunt u de kapper aan huis laten 
komen.

  Leden ontvangen 10% korting 
op de haarbehandeling.

Opticien aan huis 
 

Bent u toe aan een nieuwe bril?  
Als lid van Envida Ledenservice kunt 
u een bezoek aanvragen van de 
opticien. De opticien komt bij u thuis 
met professionele apparatuur voor 
een gratis oog- en oogdrukmeting. 
Veilig en geheel volgens de RIVM- 
normering.

  Leden krijgen 15% korting 
op monturen en/of glazen en  
5% korting op hulpmiddelen voor 
slechtzienden, zoals een loep en 
voorzetscherm voor de tv. Er worden 
geen voorrijkosten in rekening 
gebracht.

SPECIALE ACTIE VOOR LEDEN*

Bij aanschaf van een complete bril 
(montuur en glazen) ontvangt u 
gratis een overzet zonnebril t.w.v.  
€ 49,-. Handig voor in de auto bij 
laagstaande zon of bij het lezen 

in de zon. Deze bril kan over 
de eigen bril heen gedragen 

worden en zorgt voor 
optimale bescherming tegen 

UV-straling.
* Geldig tot 1-1-2021

 
Afgelopen periode hebben veel 
mensen de boodschappen en andere 
aankopen besteld via internet, om zo 
de drukte in de winkels te vermijden. 
Zou u dit ook willen kunnen? 
De deskundige van Computerhulp 
aan huis kan u uitleggen bij welke 
winkels u boodschappen online kunt 
bestellen, hoe u de producten en 
bezorgmoment kunt kiezen en hoe 
u kunt betalen. Ook voor andere 
vragen op het gebied van de com- 
puter, smartphone, tv-aansluiting of 
WIFI kunt u bij hem terecht. 

  De uurprijs voor leden is € 27,-
(voor niet-leden € 32,50) en er wor- 
den geen voorrijkosten berekend. 

service HANDIG, VOORDELIG EN VERTROUWD

i
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.

Online boodschappen 
bestellen 
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SAMENWERKING
Afgelopen half jaar zijn de cursussen en 
workshops van Envida niet doorgegaan 
en was er ineens meer behoefte aan 
online cursussen. Envida Ledenservice is 
daarom gaan samenwerken met 
Etadoro. Bij Etadoro vindt u gevarieerde 
online cursussen over interessante en 
verrassende onderwerpen. Wilt u meer 
weten over verstandig schenken, 
kunstgeschiedenis of misschien over 
Mindfulness? Om uzelf verder te 
ontwikkelen of gewoon omdat u het 
leuk vindt?

VOORDELEN 
De voordelen van deze online 
cursussen zijn:
u  toegankelijk en eenvoudig in gebruik
u	 u kunt leren waar en wanneer u wilt 
 en altijd in uw eigen tempo
u	 hoogwaardig lesmateriaal met 
 gevarieerde opbouw
u	 optionele persoonlijke begeleiding 
 door ervaren trainers

OPBOUW VAN DE LESSEN
Elke les bestaat uit de volgende 
onderdelen:
THEORIE - elke les bevat theorie. Deze 
theorielessen kunt u downloaden, maar 
u kunt ook het cursusboek kopen, erg 
handig als naslagwerk.
VIDEO - iedere les wordt ingeleid met 
een inspirerende video van de trainer.
OPDRACHTEN - elke les bevat gevarieer-
de opdrachten, zodat u actief met de 
lesstof aan de slag gaat.
QUIZ - iedere les in een cursus bevat een 
quiz waarmee u nieuw vergaarde kennis 
kunt testen.
CERTIFICAAT - na afronding van  
de cursus kunt u het Etadoro cursus- 
certificaat aanvragen.

  Als lid van Envida Ledenservice 
ontvangt u 20% korting op de cursussen 
van Etadoro.

LEER WAT U
ALTIJD AL HEBT 
WILLEN DOEN!

ONLINE 
cursussen volgen

Een leven lang leren! Niet alleen omdat de maatschappij dat
tegenwoordig van ons verwacht, maar ook omdat we het zelf
graag willen. Online is een steeds meer gebruikt medium voor
volwassenenonderwijs. 

20% KORTING VOOR LEDEN
Ga naar www.etadoro.nl en bekijk het  
ruime aanbod van online cursussen.  
U vindt al een cursus vanaf € 44,-

Wilt u een cursus gaan volgen, dan kunt  
u de kortingscode opvragen bij Envida 
Ledenservice 043 - 369 06 10. 

i
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We kunnen weer samen naar de film! Vanwege de sluiting van Euroscoop 
Maastricht hebben wij gezocht naar een andere locatie. Vanaf nu verwelko-
men wij u bij Lumière te Maastricht. Hier kunt u volgens de richtlijnen van het 
RIVM genieten van de film ‘The Singing Club’. Na de film kunt u genieten van 
een kopje koffie of thee met een gevulde koek in het mooie restaurant. 

THE SINGING CLUB
Terwijl hun partners op missie zijn in Afghanistan, vormt een groep vrouwen, 
onder leiding van Kate (Kristin Scott Thomas), aan het thuisfront een koor.  
Al snel worden ze een mediasensatie, het middelpunt van belangstelling.  
The Singing Club is een komische dramafilm over vriendschap, familie en de 
kracht van muziek. Kristin Scott Thomas speelt de hoofdrol in dit op waarheid 
gebaseerde verhaal, dat wereldwijd vele andere vrouwen heeft geïnspireerd 
om samen te zingen. Kristin Scott Thomas was eerder te zien in o.a. de films 
‘Her Name was Sarah’ en ‘The English Patient’.

    Samen         naar de   film

RESERVEREN Bioscoopkaartjes kunt u reserveren bij Envida Ledenservice, 
tel. 043 - 369 06 10 of via e-mail: ledenservice@envida.nl. De betaling geschiedt 
op vertoon van uw ledenpas direct aan de kassa van Lumière (Bassin 88 te 
Maastricht). 
PARKEREN Komt u met de auto naar Lumière? Parkeer op de volgende 
nabijgelegen parkeerplaatsen: Q-Park Frontenpark, Sphinxterrein, Q-Park 
Bassin (tegen betaling) of parkeer bij P&R Maastricht Noord (gratis parkeren). 
Buslijn 10 rijdt vanaf hier ieder kwartier van en naar het centrum. 

VRIJDAG 20 NOVEMBER
THE SINGING CLUB
START FILM 10.30 uur
ONTVANGST vanaf 10.00 uur

  LEDENPRIJS € 6,50 per persoon 
inclusief koffie/thee en een gevulde 
koek na de voorstelling

BIJEENKOMST 
‘FINANCIEEL FIT
EN GRIP OP GELD’ 
TYGEO nodigt u uit 
voor de bijeenkomst 
‘Financieel fit en grip 
op geld’. 

Geld maakt niet 
gelukkig is een bekend 
gezegde, maar in het 
leven dat we leiden, 
speelt geld wel een 
hele belangrijke rol. We leven immers naar 
het inkomen dat we maandelijks ontvangen. 
Dat dit veel vragen, problemen en stress kan 
veroorzaken is een feit. Doorgaans gaan we 
pas hulp inschakelen als het te laat is. Denk 
aan het volgende voorbeeld; u bent 63 jaar 
en wilt eigenlijk niet tot de AOW leeftijd 
blijven werken. Maar wat zijn de financiële 
gevolgen hiervan en is het überhaupt 
mogelijk? 

Andere thema’s die aan bod komen:
u	 Maakt geld gelukkig? 
u	 	De zorg wordt steeds duurder, hoe kan  

ik nu al zorgen dat ik later alles goed 
geregeld heb?

u	 Hoe krijg ik weer overzicht in mijn 
 financiën?
u	 Hoe kan ik mijn (klein)kinderen helpen 
 met het kopen van een huis? 
u	 Wat zijn de financiële gevolgen als ik 
 ga scheiden?

DATA EN AANMELDEN
De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur en 
wordt gehouden op de volgende data:
Maandag  2 november 15.00 uur
Woensdag  4 november 15.00 uur 
Donderdag 5 november 19.00 uur
Locatie: TYGEO, Vrijthof 17b, Maastricht

De bijeenkomst wordt gehouden volgens 
de richtlijnen van het RIVM. Er kunnen 
maximaal 12 personen per bijeenkomst 
deelnemen. Bij veel animo kunnen er extra 
bijeenkomsten gepland worden. U kunt 
telefonisch contact opnemen met Envida 
Ledenservice via 043 - 369 06 10 of een  
mail sturen naar ledenservice@envida.nl.  
Graag aangeven of u met 1 of 2 personen 
aanwezig bent. 

  Gratis voor leden. 

NU IN
LUMIÈRE

Georges Tychon
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Denk aan het telefonische consult 
of skypegesprek als vervanger 
van het spreekuur. Een andere 

oplossing was/is het gebruik van online 
toepassingen. MijnIBDcoach, bedoeld 
voor patiënten met de ziekte van Crohn 
en colitis ulcerosa (chronische darmpro-
blemen), is hier een goed voorbeeld van. 
De app stelt de behandelend arts in 
staat om op afstand de ziekteactiviteit 
te volgen en zonodig in actie te komen, 
waardoor de ziekte onder controle kan 
worden gehouden. Het enige wat de 
patiënt daarvoor hoeft te doen, is het 
regelmatig invullen van vragenlijsten.

Is dat een voordeel voor de patiënt? 
Jazeker, want zijn gezondheid wordt 
veel beter in de gaten gehouden.  
Het advies is niet gebaseerd op een 
momentopname. Bovendien hoeft de 
patiënt minder vaak naar het ziekenhuis 
te gaan. Kortom geen reistijd en niet 
hoeven te wachten in de wachtkamer. 
Inmiddels is aangetoond dat MijnIBD-
coach tot betere therapietrouw leidt,  
36 procent minder polikliniekbezoeken, 
50 procent minder ziekenhuisopnames 
en een jaarlijkse kostenbesparing van  
€ 550,- per patiënt, wat neerkomt op  
44 miljoen euro per jaar.

Een van de mensen die in 2013 aan 
de basis stonden van MijnIBDcoach is  
Dr. Marin de Jong, werkzaam in het 
Haagse ziekenhuis HAGA. Studeren 
(geneeskunde) en promoveren deed ze 
echter in Maastricht. ‘Vanuit patiënten 

en zorgverleners was er 
de behoefte om de 
zorg voor patiënten 
met een chronische 
ontstekingsziekte in 
de darm anders te 
organiseren. 
Uiteindelijk is 
hieruit MijnIBD-
coach ontstaan.’

‘Bijkomend pluspunt is dat de vragenlijs-
ten zich niet alleen beperken tot de 
chronische darmproblemen. Er zijn ook 
algemene vragen die beantwoord 
moeten worden. Op die manier ontstaat 
er een veel breder beeld van de patiënt. 
Onderwerpen die vanwege tijdsgebrek 
niet aan de orde komen tijdens een 
regulier bezoek aan de poli. 

Een chronische darmziekte is geen 
ouderdomskwaal. Integendeel, bij de 
meeste mensen wordt de diagnose 
tussen hun 20e en 30e gesteld. Genezing 
is niet mogelijk, wel kun je de aandoe-
ning zodanig onder controle krijgen dat 
de kwaliteit van leven niet of nauwelijks 
wordt aangetast. De app helpt daarbij. 

Er wordt gesproken over een app, maar 
eigenlijk is het gewoon een website: 
www.MijnIBDcoach.nl. Die kun je via 
een computer, laptop of tablet bezoeken. 
Maar de website is dus ook beschikbaar 
als app op de smartphone. Via een 
gebruikersnaam en wachtwoord kan 
de patiënt inloggen.
Volgens Marin zou MijnIBDcoach ook 
ingezet kunnen worden voor het 
monitoren van andere ziektebeelden. 
‘De ontwikkeling staat niet stil. De 
techniek is er. Als we hem geschikt 
willen maken voor het monitoren van 
andere ziektes - denk aan hartfalen, 
suikerziekte of COPD -, dan hoeven we 
alleen de ziektespecifieke vragenlijsten 
aan te passen.’ 

Via MijnIBDcoach krijgt de patiënt 
sneller een terugkoppeling van de 
metingen, meer regie op zijn gezond-
heid en een veel beter inzicht. Binnen 
de sterk beveiligde omgeving van de 
website/app kunnen arts en patiënt 
informatie uitwisselen via e-mail. 
Kortom, korte communicatielijnen en 
meer transparantie.

Check op afstand
Grote paniek en ongerustheid tijdens de piekperiode van de Corona- 
crisis dit voorjaar: ic-afdelingen in ziekenhuizen raakten overvol en  
de reguliere zorg raakte ondergesneeuwd. Niet-dringende zorg werd 
uitgesteld of anders georganiseerd. 
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Dr. Marin de Jong

Via MijnIBDcoach krijgt 
de patiënt sneller een 
terugkoppeling van de 
metingen, meer regie op 
zijn gezondheid en een 
veel beter inzicht. 

www.MijnIBDcoach.nl

Bij chronische ziekten



  Leden betalen € 19,20* per persoon 
voor het Envida Arrangement (Entree, 
Combi Deal Lunch en gratis parkeren). 
Tickets kunnen gekocht worden via 
www.gaiazoo.nl/envida 

PROGRAMMA
Vanaf 10.00 uur  Aankomst
Bij de hoofdingang ontvangt u bij de 
Envida stand op vertoon van uw online 
ticket en ledenpas uw parkeerkaart. 
Tevens ontvangt u een flyer met 
plattegrond en bon voor de Combi Deal 
Lunch. 
10.00 - 17.00 uur  Parkbezoek
U bezoekt het park op eigen 
gelegenheid. 
12.00 - 14.00 uur  Combi Deal Lunch in  
restaurant van Gaia
Keuze uit Combi Deal Liefde voor brood  
(1 luxe broodje naar keuze met warme 
drank) of Combi Deal Vlaamse variatie 
(Vlaamse friet met snack en frisdrank 
naar keuze; Pepsi, Sisi, 7-up, Sourcy rood/
blauw). Kinderen mogen kiezen voor 
een Smulbox (frites met mayonaise, een 
kipsnack, een drankje en een leuke 
kleine verrassing). 
17.00 uur  Einde ledendag 

ZATERDAG 31 OKTOBER EN ZONDAG 1 NOVEMBER

LEDENDAGEN in GaiaZOO

Corona maatregelen: Heeft u verkoudheids-
klachten? Dan vragen wij u thuis te blijven.  
In dit geval is het mogelijk om de bezoek- 
datum te verzetten. 

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder 
onze aarde is. Sta oog in oog met  
’s werelds mooiste dieren en maak 
een complete wereldreis in één dag! 
In 2020 is de dierentuin opnieuw 
verkozen tot ANWB’s Leukste uitje 
van Nederland!
Bezoek op de Afrikaanse Savanna  
de imposante neushoorns, de statige 
giraffen en natuurlijk de koning der 
dieren, de indrukwekkende leeuw. 
Een bijzondere ervaring wacht in 
Rainforest waar in het apenbos de 
doodshoofd- en brulapen zelfs 
boven je hoofd door de takken 
klauteren! In Taiga speur je vanaf 
grote hoogte via het 360° panorama 
uitkijkterras naar berberapen, lynxen 
en gieren. 

Voor de kids biedt GaiaZOO een 
waar speel- en klimparadijs met de 
reusachtige DinoDome: Europa's 
grootste indoor Dino speelpark en 
de spannende touwbruggen en 
spectaculaire nieuwe speeltorens  
van de SavannaTour.
GaiaZOO, Gaiaboulevard 1, Kerkrade
 

Kom ook naar één van onze ledendagen en profiteer van een 
speciaal arrangement voor leden van Envida Ledenservice. 

LEDENPRIJS 19,20 P.P.* INCL. ENTREE, COMBI DEAL LUNCH EN GRATIS PARKEREN

*Kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis 
toegang (enkel entree, bij dit ticket is geen 
combideal inbegrepen).
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’Even kijken. Het is vandaag 3 augus- 
tus. Ongeveer twee weken geleden 
ontving ik een brief van Envida. 
Daarin werd ik uitgenodigd om deel 
te nemen aan Carenzorgt. Dat heb ik 
met alle plezier gedaan.’ Carenzorgt 
biedt deelnemers verschillende 
mogelijkheden. Zo hebben ze inzage 
in het zorgplan dat Envida heeft 
opgesteld en in de rapporten van 
de Envida-medewerkers. Verder 
voorziet Carenzorgt in een digitale 
agenda en kunnen deelnemers 
berichten sturen naar de mensen die 
ze toevoegen aan hun persoonlijke 
zorgnetwerk. Iedereen die gebruik-
maakt van Carenzorgt bepaalt zelf 
wie welke informatie mag inzien. 
John: ’Ik vind vooral de digitale 
agenda een uitkomst. Ik kan nu 
meteen zien welke wijkzorgmede-
werker ons op welke dag bezoekt en 
op welk tijdstip ongeveer. Dat is in 

het voordeel van Mia, maar ook van 
mij. Want ik moet natuurlijk ook af 
en toe de deur uit om boodschappen 
of iets anders te doen. Bovendien 
doet Mia de deur niet open als ze  
in haar eentje thuis is.’

BERICHTEN STUREN NAAR 
DE KINDEREN
’Wat ik wel een klein beetje mis, is 
dat ik via Carenzorgt geen berichten 
kan sturen naar Envida-medewerkers. 
Maar ik kan altijd contact opnemen 
met de zorgcentrale van Envida.
Ik stuur wel geregeld berichten  
naar onze twee kinderen, zodat die 
weten hoe het met Mia en mij gaat 
en misschien dat ik ze in de toekomst 
toevoeg aan Carenzorgt. Al met al 
maak ik graag gebruik van dit 
zorgportaal. Ik maak gemiddeld 
eenmaal per dag gebruik van 
Carenzorgt, meestal in de ochtend-

uren. Tot nu toe is het gebruik 
daarvan gratis en ik heb begrepen 
dat dat ook zo blijft. Ik vertrouw er 
overigens op dat Carenzorgt veilig  
is in het gebruik, omdat Envida niet 
de enige zorgorganisatie is die deze 
handige service aanbiedt.’

MEER INFORMATIE 
Wilt u meer weten over Carenzorgt? 
Vraag dan de folder aan bij Envida 
via telefoonnummer 0900 - 22 33 440. 
Of kijk op www.carenzorgt.nl.

John Paulissen is mantelzorger in de Maastrichtse wijk 
Nazareth. Daar zorgt hij voor zijn partner Mia Haegmans, 
die psychische en lichamelijke klachten heeft. John maakt 
gebruik van Carenzorgt, een online netwerk voor wie zorg 
ontvangt of zorg verleent. Wat zijn Johns ervaringen met 
Carenzorgt? 

John Paulissen

HET HANDIGE ONLINE NETWERK VOOR
WIE ZORG ONTVANGT OF ZORG VERLEENT

Carenzorgt
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Workshop
Smartphone
Leren bellen, sms’en, whatsappen, 
foto’s maken en internet gebruiken.

BEGINNERS
Dinsdag 10 november 2020
9.00 - 11.00 uur 
Maastricht-Oost

Vrijdag 13 november 2020
10.00 - 12.00 uur 
Maastricht-West

Donderdag 19 november 2020
12.30 - 14.30 uur 
Maastricht-West
 

GEVORDERDEN
Dinsdag 10 november 2020
11.30 - 13.30 uur 
Maastricht-Oost

Woensdag 11 november 2020
10.00 - 12.00 uur 
Maastricht-Oost

Donderdag 19 november 2020
10.00 - 12.00 uur 
Maastricht-West

Workshop   
Tablet
Leren e-mailen, internetten,
foto’s maken en app’s installeren.

IEDEREEN
Woensdag 11 november 2020
12.30 - 14.30 uur
Maastricht-Oost

Vrijdag 13 november 2020
12.30 - 14.30 uur
Maastricht-West

i
Voor meer informatie of aanmelding bel met 
043 - 369 06 10 of mail naar ledenservice@envida.nl 
o.v.v. uw naam, adres, postcode en woonplaats en
het onderwerp.

WORKSHOPS 
DEELNAME AAN WORKSHOPS KAN WEER!

In het voorjaar zijn de meeste workshops en cursussen niet doorgegaan 
in verband met Corona. Met de nodige maatregelen kunnen we ze weer 
aanbieden. Bij binnenkomst kan men de handen ontsmetten. De ruimte 
is groot genoeg om 1,5 meter van elkaar te zitten. Er kunnen maximaal  
6 personen aan een workshop deelnemen.

KOSTEN
Workshop Smartphone of Tablet  

  € 10,- per persoon voor leden
  € 20,- per persoon voor niet-leden
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DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020

Tussen 8.30 en 9.30 uur
Vertrek met luxe touringcar vanuit 
Wittem, Maastricht en Urmond.  
 
10.35 uur
Aankomst bij museum Klok & Peel. 
Ontvangst met koffie/thee en gebak.

11.15 uur
Rondleiding door de collectie  
‘Luidklokken en Beiaarden’ of vrije 
bezichtiging collectie ‘Peel’.

12.45 uur
Lunch Beiaard. 

13.45 uur
Gelegenheid om zelf de collectie ‘Peel’ 
te bekijken of rondleiding collectie 
‘Luidklokken en Beiaarden’.

15.15 uur
Vertrek terug.  
 
Tussen 16.30 en 17.30 uur
Aankomst in Urmond, Maastricht en 
Wittem.

Aanmelden bij Envida Ledenservice: 
043 - 369 06 10 of ledenservice@
envida.nl o.v.v. naam, adres en aantal 
personen. Geef meteen aan waar u wilt 
opstappen, of u een annuleringsverze-

kering wilt afsluiten, of u een museum-
kaart bezit en of u loophulpmiddelen 
gebruikt. Verwerking van boekingen 
geschiedt o.b.v. binnenkomst en 
beschikbaarheid.  

Annuleren i.v.m. coronavirus 
U betaalt de dagtrip pas als het door- 
gaat, dus mocht het niet doorgaan 
i.v.m. de RIVM maatregelen, dan hoeft 
u niets te betalen.

Reserve datum 
Dinsdag 10 november 2020 

Ledenprijs  

€ 47,- p.p.

incl. vervoer, 

rondleiding 

en lunch

DAGTRIP
ASTEN

DAGTRIP

In het museum Klok & Peel is volop 
ruimte om twee unieke collecties 
van het museum tot hun recht te 

laten komen. Enerzijds de grootste 
verzameling luidklokken en beiaarden 
ter wereld, anderzijds een overzicht 
van de natuur- en cultuurhistorie van 
de Peel. 
Asten is al heel lang het centrum van 
de klokkenindustrie in Nederland en 
Vlaanderen. Klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts is sinds 1872 in Asten geves-
tigd. Eijsbouts is onder andere bekend 
van de Mariaklok, die gemaakt is voor 

de kathedraal Notre-Dame in Parijs.
De klokken- en beiaardcollectie is van 
internationale betekenis. Een wereld-
omvattende verzameling toont 
topstukken uit geheel Europa, maar 
ook uit Azië en in het bijzonder uit 
China. Vermeldenswaardig is dat 
belangrijke Nederlandse klokken,  
die aan het Rijksmuseum en Museum 
Boerhaave toebehoren, in Museum 
Klok & Peel te bewonderen zijn.

Programma

MUSEUM KLOK & PEEL 

Kosten dagtrip
  Leden € 47,- p.p. 
  Niet-leden € 67,- p.p.

Houders van een geldige museumkaart 
krijgen € 8,- korting.

Informatie over coronamaatregelen
Het museum is groot genoeg om de  
‘1,5 meter afstand’ te garanderen.  
De rondleiding zal in kleine groepen van 
10 personen zijn. In de bus dient u een 
mondkapje te dragen. Er kunnen 
maximaal 40 personen meegaan in de 
bus, zodat men op afstand van elkaar 
kan zitten. Heeft u hulp nodig, bv een 

arm bij opstapjes of bij 
toiletbezoek, dan dient u zelf 
een begeleider mee te nemen. 
Heeft u corona gerelateerde 
klachten dan kunt u natuurlijk 

niet deelnemen.
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Vul de kruiswoordpuzzel in 
en maak kans op 1 van de 
10 Beautycadeau Giftcards t.w.v. 
€ 20,- aangeboden door Aon.

ZO DOET U MEE
Los de puzzel op en schrijf de letters uit 
het diagram in de gelijk genummerde 
hokjes van de oplossingsbalk. 

Stuur uw oplossing vóór 16 november 
2020 op een gefrankeerde briefkaart naar:
u	Envida ledenservice
 postbus 241, 6200 AE Maastricht
Of mail uw antwoord naar:
u	ledenservice@envida.nl
Vermeld in beide gevallen uw naam en 
adres. De oplossing en prijswinnaars staan 
in het volgende magazine.

WINNAARS MEI 2020
Entreekaarten Gaia ZOO, Kasteeltuinen 
Arcen, Zwemparadijs Mosaqua, Speelbos 
Steinerbos en Geusseltbad:
Mw. Borger, Geleen u Dhr. Essers,  
Maastricht u Dhr. Gijsman, Geleen u  
Mw. Gulikers, Maastricht u Mw. Haagmans, 
Valkenburg u Mw. Heckers-Vroegop,  
Sint Geertruid u Mw. Ter Poorten, 
Maastricht u Mw. Roijen, Maastricht u 
Dhr./Mw. Schipper, Maastricht. 
Antwoord puzzel mei 2020:  
LENTEKRIEBELS

Van harte 
gefeliciteerd!

1 2 3 4  5 6 7 8

9  10  11

12 13  14 15

 16 17  

 18  19 20  
21  22 23 24

25  26  
27  28  29

 30  31

32 33  34

 35  36 37  
38  39 40  41

42 43  44 45

46  47  48

49  50

horizontaal
1 uitreis- of toelatingsvergunning 5 foyer 9 eiken-
schors 10 streling 11 buitenverblijf bij Apeldoorn 
12 deelteken 14 minnaar 16 plompheid 18 plaats 
19 grote drinkbeker 21 zonder fouten 22 fijne gees-
tigheid 25 tijdmaat 26 licht ploffend geluid 27 millili-
ter 28 deel van Afrika 29 tegenover (afk.) 30 op die 
manier 31 dicht 32 uitermate fraai 34 staatsgreep 
35 vierhandig zoogdier 36 deel van een rekenkun-
dige bewerking 39 gevecht van oorlogsschepen 
42 stekel 44 zin 46 naaldboom 47 elektrisch geladen 
deeltje 48 hoofddeksel 49 adelaar 50 korte slaap.

verticaal
1 slepende ruzie 2 Europeaan 3 racewagentje 
4 sterrenbeeld 5 rechtstreeks 6 dierentuin in Rotter-
dam 7 uitroep ter afkeuring 8 plaats in Engeland 
13 durf 15 plooi 17 ongedeerd 18 Afro-Amerikaanse 
muzieksoort 20 kunstmatige intelligentie (afk.) 
21 gom 23 gebakje 24 rommel 26 Portugese zang 
28 beroep 29 wielerwedstrijd 30 paardrijdster 31 ex-
tra optreden als dankbetuiging 33 natrium 
34 Schotse familiestam 37 grote hertensoort 
38 werk van oud-IJslandse literatuur 40 plaats in de 
VS 41 lichtrood 43 ijzerhoudende grond 45 mejuf-
frouw (afk.).

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

V I S U M L O B B Y
E E K A A I L O O
T R E M A V R IJ E R
E L O G H E I D K
S T E D E M O K

G O E D E S P R I T
U U R F L O E P R
M L S A H E L T O
M A L D U S T O E
I N M O O I C O U P
A A P D E L E R

E Z E E S L A G R
D O O R N A N I M O
D E N I O N F E Z
A R E N D D U T J E

goed geregeld

21 43 22 50 21 9 41 22 21 9 16 36

3

Horizontaal
1 uitreis- of toelatingsvergunning 5 foyer 9 eikenschors 10 streling 11 buitenverblijf 
bij Apeldoorn 12 deelteken 14 minnaar 16 plompheid 18 plaats 19 grote drinkbeker 
21 zonder fouten 22 fijne geestigheid 25 tijdmaat 26 licht ploffend geluid 27 milliliter 
28 deel van Afrika 29 tegenover (afk.) 30 op die manier 31 dicht 32 uitermate fraai 
34 staatsgreep 35 vierhandig zoogdier 36 deel van een rekenkundige bewerking 
39 gevecht van oorlogsschepen 42 stekel 44 zin 46 naaldboom 47 elektrisch geladen 
deeltje 48 hoofddeksel 49 adelaar 50 korte slaap.

Verticaal
1 slepende ruzie 2 Europeaan 3 racewagentje 4 sterrenbeeld 5 rechtstreeks 
6 dierentuin in Rotterdam 7 uitroep ter afkeuring 8 plaats in Engeland 13 durf 
15 plooi 17 ongedeerd 18 Afro-Amerikaanse muzieksoort 20 kunstmatige 
intelligentie (afk.) 21 gom 23 gebakje 24 rommel 26 Portugese zang 28 beroep 
29 wielerwedstrijd 30 paardrijdster 31 extra optreden als dankbetuiging 33 natrium 
34 Schotse familiestam 37 grote hertensoort 38 werk van oud-IJslandse literatuur 
40 plaats in de VS 41 lichtrood 43 ijzerhoudende grond 45 mejuffrouw (afk.).

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar gelijkgenummerde  
vakjes van de oplossingsbalk.

©
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PUZZEL

Speel mee en win!

1 2 3 4  5 6 7 8

9  10  11

12 13  14 15

 16 17  

 18  19 20  
21  22 23 24

25  26  
27  28  29

 30  31

32 33  34

 35  36 37  
38  39 40  41

42 43  44 45

46  47  48

49  50

horizontaal
1 uitreis- of toelatingsvergunning 5 foyer 9 eiken-
schors 10 streling 11 buitenverblijf bij Apeldoorn 
12 deelteken 14 minnaar 16 plompheid 18 plaats 
19 grote drinkbeker 21 zonder fouten 22 fijne gees-
tigheid 25 tijdmaat 26 licht ploffend geluid 27 millili-
ter 28 deel van Afrika 29 tegenover (afk.) 30 op die 
manier 31 dicht 32 uitermate fraai 34 staatsgreep 
35 vierhandig zoogdier 36 deel van een rekenkun-
dige bewerking 39 gevecht van oorlogsschepen 
42 stekel 44 zin 46 naaldboom 47 elektrisch geladen 
deeltje 48 hoofddeksel 49 adelaar 50 korte slaap.

verticaal
1 slepende ruzie 2 Europeaan 3 racewagentje 
4 sterrenbeeld 5 rechtstreeks 6 dierentuin in Rotter-
dam 7 uitroep ter afkeuring 8 plaats in Engeland 
13 durf 15 plooi 17 ongedeerd 18 Afro-Amerikaanse 
muzieksoort 20 kunstmatige intelligentie (afk.) 
21 gom 23 gebakje 24 rommel 26 Portugese zang 
28 beroep 29 wielerwedstrijd 30 paardrijdster 31 ex-
tra optreden als dankbetuiging 33 natrium 
34 Schotse familiestam 37 grote hertensoort 
38 werk van oud-IJslandse literatuur 40 plaats in de 
VS 41 lichtrood 43 ijzerhoudende grond 45 mejuf-
frouw (afk.).

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

V I S U M L O B B Y
E E K A A I L O O
T R E M A V R IJ E R
E L O G H E I D K
S T E D E M O K

G O E D E S P R I T
U U R F L O E P R
M L S A H E L T O
M A L D U S T O E
I N M O O I C O U P
A A P D E L E R

E Z E E S L A G R
D O O R N A N I M O
D E N I O N F E Z
A R E N D D U T J E

goed geregeld

21 43 22 50 21 9 41 22 21 9 16 36

3
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Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Rollator Tablet of 
smartphone

Bloeddrukmeter
SimTab 4 / SimPhone 4
Speciaal voor senioren
Wilt u een tablet of smartphone 
waar u uw eigen menustructuur kunt 
aanpassen en met een eenvoudige 
navigatie? Zonder allemaal de toeters 
en bellen. Kom naar de winkel en 
laat u tijdens een demonstratie 
voorlichten.

  Ledenactie 15% korting
Smartphone nu € 237,15 (i.p.v. € 279,-)
Tablet nu € 262,65 (i.p.v. € 309,-)

Omron M6 Comfort
Met de Omron M6 Comfort kiest  
u voor een nog betrouwbaardere 
bloeddrukmeter, dankzij het Dual 
Check systeem. Dit systeem zorgt 
voor een extra nauwkeurige meting, 
die wordt verricht door een tweede 
sensor.

Normaal € 99,-
  Ledenprijs € 79,20

Topro Olympos of 2G
Afgebeeld de Topro 2G deze is te 
verkrijgen in verschillende kleuren.

Normaal € 369,- 
  Ledenprijs € 295,-

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

Het merendeel van zijn klanten zijn 
senioren, maar ook voor jongere mensen 
die door ziekte of beperkingen hulpmid-
delen nodig hebben staat hij klaar. ‘Door 
klanten thuis te bezoeken kan ik optimaal 
de tijd voor ze nemen’, vertelt Jur. ‘Niet 
alle klanten kunnen zelfstandig naar de 
winkel komen en vaak is het ook fijner om 
in je vertrouwde omgeving een product 
uit te testen.’

De producten die Jur toont zijn bijvoor-
beeld rolstoelen, rollators, hoog laag 
bedden, scootmobielen of sta-op-stoelen. 
‘Maar er is nog veel meer mogelijk’ 
benadrukt Jur. ‘Mensen zijn vaak aange-
naam verrast als ze horen wat allemaal 
mogelijk is om hun leven aangenamer te 

maken. Veel producten zijn direct voorra-
dig uit het magazijn. Voor maatwerk geldt 
een levertijd, maar ook dan zijn er vaak 
tijdelijke oplossingen ter overbrugging’

Er zijn geen kosten verbonden aan een 
thuisdemonstratie, ook is er geen aan-
koopverplichting. 
 

  Als lid van Envida Ledenservice ont- 
vangt u 10% korting bij elke aankoop. 

Voor een afspraak voor een 
thuisdemonstratie kunt u bellen met 
telefoonnummer 0900 - 2 88 77 66 
of ga naar www.vegro.nl/advies/
langer-thuis/woonconsulent

Woonconsulent 
van Vegro geeft 
advies aan huis

* Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere 

acties en gelden zolang de voorraad strekt. De vermelde 

prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Actieprijzen geldig van 13 oktober tot 10 december 2020 

en gelden alleen op vertoon van een geldige ledenpas.

LEDENKORTING* GOED GEREGELD

VEGRO: AL 35 JAAR EXPERT IN HULPMIDDELEN

i

Jur Gerrits werkt als woonconsulent bij Vegro en komt bij mensen thuis 
voor een demonstratie van hulpmiddelen en een advies op maat. 

Jur Gerrits


