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‘Flamencodansen
is echt mijn passie’

8x

nieuwe energie voor
het nieuwe seizoen

‘In mijn mooiste
herinneringen speelt mijn
vrouw de hoofdrol’
Bent u al lid van Ledenservice STMG? Kijk snel
op pag. 14 en 15 voor
aantrekkelijke aanbiedingen!

Jan Cornelissen,Arnhem
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Dit is mijn leven

Zorgaanbod STMG

‘Ze vragen
altijd: “Kan ik
nog iets extra’s
doen?” Ja, het
is een heel fijn
team’

U kunt bij Stichting Thuiszorg MiddenGelderland (STMG) terecht voor: hulp
bij het huishouden, persoonlijke verzorging, (gespecialiseerde) verpleging,
thuisbegeleiding, personenalarmering,
jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar),
maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, uitleenservice zorghulpmiddelen, de thuiszorgwinkel van
STMG en EmCart in Arnhem, informatie en advies, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

‘Personenalarmering geeft mij en
mijn kinderen een
heel veilig gevoel’

Bereikbaarheid
De klantenservice van STMG is voor
alle vragen over zorg 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar op
telefoonnummer (026) 376 22 22. Meer
informatie over de mogelijkheden voor
zorg is te vinden op www.stmg.nl.

Ledenservice STMG

Ton van den Belt (67) woont met veel plezier in de Arnhemse wijk
Geitenkamp. Hij is dolblij dat hij hier na twee rugoperaties nog op
zichzelf kan wonen dankzij de dagelijkse zorg van STMG.

Ledenservice STMG biedt diensten en
service, en maakt het vinden van de
juiste hulp gemakkelijker en voordeliger.
Ook lid worden? Bel (0900) 202 05 05
of kijk op www.stmg.nl/ledenservice.

Toos Klappers (82) is weduwe, woont in Zevenaar, en maakt gebruik
van personenalarmering. Haar kinderen wonen in de buurt en
kunnen dus gewaarschuwd worden als ze op de alarmknop drukt.

Particuliere zorg van STMG
Particuliere zorg STMG bemiddelt
in zorg zonder indicatie, zorg in
combinatie met indicatie en zorg met
een persoonsgebonden budget (PGB).
Meer informatie is te vinden op
www.stmg.nl/zorgineigenhand.

02

Nelly van der Geld (81) is weduwe en verhuisde een jaar geleden
naar een kleinere woning. Gelukkig kon haar vaste thuishulp Adri
mee. Doordat Adri haar helpt in het huishouden, kan ze zelf haar
maaltijden blijven koken, wat een grote hobby van haar is.

Jolanda Boerboom (44) heeft een man, een zoon en een hond. Ze
sport graag en woont in Didam. Ze wist al heel jong dat ze mensen
wilde helpen. Sinds vier jaar werkt ze bij STMG als hulp bij het huishouden, en als oproepkracht in de persoonlijke verzorging.

Colofon
tekst Laura Thuis fotografie Ron Steemers

‘Adri doet
een heleboel
voor mij en we
kunnen goed
met elkaar
overweg!’

‘Dankbaarheid
van mensen
is heel veel
waard. Daar
doe je het toch
voor?’

mijnLeven is een uitgave van STMG en wordt
op naam toegestuurd aan cliënten die zorg
krijgen, cliënten particuliere zorg, deelnemers
van Ledenservice STMG en alle medewerkers.
In 2010 verschijnt mijnLeven drie keer.
Concept en realisatie | Hoogte 80 strategische
media, Arnhem, www.hoogte80.com
Art-direction en vormgeving | puurpublishing,
Driebergen, www.puurpublishing.nl
Redactie | Annemarie van Haaren,
Jacqueline Middelbrink, Pauline Teijssen
Lithografie | Willem Grafische Bewerkingen
Druk en afwerking | Senefelder Misset,
Doetinchem
Redactieadres
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
t.a.v. Redactie mijnLeven
Postbus 2188 | 6802 CD Arnhem
redactie.mijnleven@stmg.nl
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Heeft u suggesties, vragen of wilt u iets delen? Stuur uw bericht naar redactie.mijnleven@stmg.nl.

aanbieding
Ledenservice

Lid van Ledenservice STMG?

Uw leven

Voor u ligt het eerste nummer van
mijnLeven. Het is bedoeld voor u:
onze cliënten en leden van Ledenservice STMG.
Daarom vinden we het belangrijk dat er
échte verhalen in staan. Niet alleen over
zorg, maar ook over wat u in het dagelijks leven belangrijk vindt. Vandaar ook
de titel: mijnLeven. Daarnaast komt u in
mijnLeven tips en informatie tegen over
gezondheid en welzijn. En natuurlijk
over de diensten en producten van
Ledenservice STMG en onze winkel.
Want ook daar heeft u belang bij.
Zoals gezegd: dit blad is bedoeld voor u.
Uw mening, brieven en suggesties zijn
dan ook van harte welkom! Dat geldt
ook voor uw aanmelding om mee te
werken aan een van onze rubrieken.
Stuur uw ideeën naar:
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland t.a.v. Redactie mijnLeven
Postbus 2188, 6802 CD Arnhem
Of stuur een e-mail naar
redactie.mijnleven@stmg.nl.

Lezerspost
Goede wijn behoeft geen krans?

Mijn 99-jarige moeder woont, ondanks vele gebreken, nog zelfstandig.
Een groot goed, dat voor een belangrijk deel te danken is aan de uitstekende, professionele zorg van STMG. Klasse!
Er is in de loop der jaren veel veranderd. De Solex waarop de wijkzuster
langskwam is verwisseld voor een auto. De vaste telefoon werd een
mobieltje. En de communicatie verloopt vaker via de mail dan via de
post. Maar de betrokkenheid en de geweldige inzet van deze vrouwen en
mannen in de zorg is niet veranderd. Ik hoop dat de landelijke overheid
en gemeenten deze persoonlijke inzet op waarde weten te schatten. En
ervoor zorgen dat de zorg haar werk kan doen zonder dat dit ten koste
gaat van de zorgverleners. Bezuinigen zal moeten, maar denk goed na
waarop!
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Desmond Tutu

hele dag met de herder mee
over de heide. Vertrek is op vrijdag

7 mei, 11 juni, 23 juli, donderdag 29 juli en
zaterdag 7 augustus om 09.30 uur. Kijk voor
meer informatie en een routebeschrijving op
www.schaapskudde.nl.

‘Er is geen weg naar geluk.
Geluk is de weg.’
Siësta maakt slimmer

De STMG-Regiokanjer

‘We worden niet
bemind omdat we
goed zijn. We zijn
goed omdat we
bemind worden.’

In de zomermaanden kunt u bij de schaapskudde in Rheden een ochtend of een

Albert Einstein

Een dankbare dochter, Didam

Redactie mijnLeven

Bewegen in de regio

Dan kunt u zich inschrijven voor een
Nordic Walking Clinic van
Stichting Wandelzorg Nederland op 8 en
22 mei. De clinic begint om 10.00 uur
met een halfuur theorie. Vervolgens gaat
u echt aan de wandel tot ongeveer
12.30 uur. Tussendoor is er tijd voor een
lekker kopje koffie of thee. U loopt onder
begeleiding van een instructeur.
Locatie: Bezoekerscentrum Sonsbeek,
Zijpendaalseweg 24a, Arnhem.
Kosten: ¤ 10,- (inclusief nordic
walking poles).
Aanmelden: info@wandelzorg.nl.

Mevrouw Pols-Ten Raa uit Nijmegen
nomineert wijkziekenverzorgende
Piet Camps.
“Piet en de rest van het team zijn
fantastisch voor me. Ik geef het
bloemetje aan hem, maar het is ook
bedoeld voor zijn collega’s die me de
afgelopen tijd zo geweldig hebben
geholpen. Bedankt!”

Wie verdient wat u betreft de titel STMG-Regiokanjer?
Stuur uw nominatie naar de redactie van mijnLeven.
Vermeld de naam van de thuishulp, verzorgende, of
verpleegkundige van STMG met wie u zo blij bent en vertel
kort waarom zij/hij een bloemetje verdient.

Een dutje overdag geeft niet alleen nieuwe energie, maar maakt u ook slimmer.
Amerikaanse onderzoekers verdeelden 39 gezonde studenten in twee groepen.
Tijdens het studeren ging de ene groep ’s middags anderhalf uur slapen, terwijl
de andere groep wakker bleef. Om zes uur ’s avonds moesten de studenten nieuwe leerstof opnemen. De studenten die overdag geslapen hadden, presteerden
aanzienlijk beter dan degenen die wakker bleven. Volgens de onderzoekers is
slaap nodig om het kortetermijngeheugen leeg te maken en plaats te maken voor
nieuwe informatie. Uit: Santé

&

Toen zijn vrouw vijf
jaar geleden overleed,
besloot Dik Berger
(65) uit Doesburg
zijn hondenwens in
vervulling te laten
gaan. Omdat het fijn
is om voor een dier
te zorgen als je alleen
bent, maar ook om in
beweging te blijven.
De naam van de
bruine labrador moest
beginnen met een
‘R’, zei de fokker. Dik
riep de eerste naam
die bij hem opkwam:
die van zijn kleinzoon
Ruben. “Als mijn
kleinzoon op bezoek
is, wordt de hond
tijdelijk omgedoopt
tot Rubeltje”, lacht hij.
“Om verwarring te
voorkomen.”

tekst Monique Lubbers

Welkom!

mijn
huisdier
ik

Nederlandse man is ijdel

Tweederde van de mannen is niet tevreden met zijn
uiterlijk en zou graag gespierder en slanker willen
zijn. Dat wijst een onderzoek van Discovery Channel
onder 3.800 mannen uit. Hoewel 84 procent er goed
uit wil zien, staan de meeste mannen dagelijks maar
drie minuten voor de spiegel.

‘Ruben en ik
hebben al heel wat
kilometers afgelegd’
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Mijn levensverhaal

Jan Cornelissen (79):

‘Zonder die Duitsers
had mijn broer het
nooit gered’
Jan Cornelissen (79) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij heeft nooit ergens anders
gewoond, behalve in de oorlog, noodgedwongen. Hoewel hij er volgens zijn dochter nooit
eerder over heeft gepraat, gaat het gesprek als vanzelf over die oorlog. En over zijn vrouw,
die vorig jaar overleed: “We zien elkaar weer, dat weet ik zeker.”

Jan Cornelissen is geboren in 1931,
dus toen de oorlog begon was hij negen jaar. Hij woonde met zijn ouders,
broer en zus in de Spijkerstraat, niet
ver van waar hij nu woont. “In de
oorlog ben ik volwassen geworden”,
vertelt hij. “Wat ik in die tijd heb
gezien en meegemaakt, heb ik nooit
kunnen vergeten.”

zagen we honderden parachutisten
naar beneden komen. Ze bléven maar
komen, ook de volgende dag. Het
was een indrukwekkend schouwspel.
Maar daarna kwamen de bombardementen. Veel van de bommen vielen
bij ons in de buurt. Ons huis werd
gelukkig niet getroffen, maar door de
trillingen sneuvelden wel alle ruiten.”

Honderden parachutisten

Vreselijk

De Slag om Arnhem, die op 17
september 1944 begon en ruim een
week duurde, herinnert Jan Cornelissen zich nog goed. “Vanaf het balkon
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STMG:(026) 376 22 22

Na de Slag om Arnhem hielden de
Duitsers rekening met een herhaling
van de aanval. Om te voorkomen dat
burgers hen dan in de weg zouden lo-

pen of zouden proberen de geallieerden te helpen, dwongen ze de 95.000
inwoners van Arnhem hun stad te
verlaten. Ook het gezin Cornelissen
moest op stel en sprong vertrekken.
In allerijl pakten ze het hoognodige
op een grote kar, die ze hadden weggehaald bij een aannemer in de buurt.
Ze liepen naar Maarn, een tocht van
ruim 40 kilometer.
Het gezicht van Jan Cornelissen betrekt bij de herinneringen. “Het was
vreselijk wat ik onderweg heb gezien.
De gewonden en de lijken op de kade
en langs de weg. Dat vergeet je nooit.”
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Mijn levensverhaal

In Maarn kon het gezin terecht bij
een schoenmaker. “Hij ontruimde
zijn werkschuurtje voor ons. Na een
tijdje vonden we een grote kamer in
een bungalow in het bos, waar we tot
na de oorlog hebben gezeten. Eten
was er niet. We gingen elke dag langs
de boeren om eten te vragen. Op een
keer kregen we van een boer een kilo
rogge, waarmee we naar de bakker
gingen om er roggebrood van te laten
maken. De bakker wilde het wel doen,
maar eiste de helft van de rogge voor
zichzelf op. Soms kregen we geen
eten en moesten we het stelen. Eén
keer ging het mis. Mijn vader was
samen met een paar andere mannen
op voedseljacht geweest. Ze werden
betrapt en verhoord en mijn vader
werd afgevoerd naar kamp Amersfoort. Vanuit Amersfoort werd hij op
de trein gezet naar Duitsland, maar
onderweg is hij eruit gesprongen en
teruggelopen naar Maarn. Hij is een
halfjaar weggeweest.”

Niet zo zwart-wit

“Een andere keer was ik met mijn
broer in het bos. Hij had een bijl bij
zich waarmee hij in de wortel van
een boom hakte. Alleen was het geen
boomwortel, maar een granaat die
explodeerde. Hij had brandwonden
en bomsplinters over zijn hele lijf. Op
dat moment kwam er op de weg die
door het bos liep een jeep langs met
Duitse officieren. Ze hebben mijn
broer meegenomen en hem naar een
ziekenhuis gebracht.” Hij valt even
stil en probeert zijn tranen te bedwingen. “Als zij er niet waren geweest,
had hij het niet overleefd. Misschien
is het daarom dat ik de Duitsers nooit
heb gehaat. Velen van hen waren zo
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jong, nog geen twintig. Die werden
gewoon gestuurd. Ze vochten zonder
echt te weten waarvoor of waartegen.
Ik praat niets goed, absoluut niet.
Maar de dingen zijn vaak niet zo
zwart-wit als ze worden voorgesteld.”

ging ik naar de ambachtsschool en
kon ik aan het werk bij Aku, wat nu
Akzo Nobel heet.” Zijn gezicht klaart
op. “Daar ben ik nog blij om, want zo
heb ik mijn vrouw leren kennen.”

Nooit iets verteld

Op de bruiloft van een collega ontmoette hij Willy Sloot, die weer een
collega was van de bruid. Hij was
meteen van haar gecharmeerd en
vroeg de vrouw van zijn collega of
ze niet een afspraakje voor hem kon
regelen. Zo geschiedde en om een
lang verhaal kort te maken: van een
bruiloft kwam een bruiloft. En drie
kinderen.
“We zijn meer dan 52 jaar samen
geweest en ik ben dankbaar voor elke
dag dat ze bij me was”, glimlacht Jan
Cornelissen. “Willy was een fantastische vrouw. Ze had humor en was
lief, zorgzaam en gezellig. In mijn
mooiste herinneringen speelt zij de
hoofdrol.”

Zijn dochter Elène, die in de fauteuil
naast hem zit, is verbaasd. “Dit wist
ik allemaal niet”, zegt ze. “Mijn vader
heeft eigenlijk nooit iets over de oorlog verteld.”
“Over zulke dingen praat je ook niet
zo makkelijk met je kinderen”, reageert Jan Cornelissen. “Zeker niet als
ze jong zijn. Wat hebben ze eraan om
over die ellende te horen? Er is niets
meer aan te doen, dus ze kunnen er

‘Mijn vader werd op
de trein gezet naar
Duitsland, maar
onderweg is hij
eruit gesprongen en
teruggelopen’
alleen maar last van hebben. Ik ben
blij dat ze geen oorlog kennen, ook
niet uit mijn verhalen. Dat is goed
zo.”

De kennismaking

Pas maanden na de bevrijding kon
het gezin Cornelissen terug naar
Arnhem. Ze troffen een verwoeste
stad aan en een huis dat volledig was
leeggeroofd.
“In die tijd net na de oorlog verdiende
ik soms een paar centen met het
zoeken naar oud koper en lood. Later

‘Ik ben dankbaar
voor elke dag dat mijn
vrouw bij mij was’

Meer dan 52 jaar samen

‘Lingo begint’

Willy had last van hartritmestoornissen. “Vorig jaar is ze overleden aan
een hartstilstand. Ik zat in de woonkamer tv te kijken, toen ze de kamer
binnenkwam. ‘Lingo begint’, zei
ik, want daar keken we vaak samen
naar. Ze liep even naar de keuken en
ineens hoorde ik serviesgoed vallen.
Ik haastte me naar de keuken en daar
lag ze. Ik heb meteen de ambulance
gebeld, maar ze was al dood. Ik heb
niets meer voor haar kunnen doen,
dat vind ik het ergste. Ik praat nog
elke dag met haar. Soms is het alsof
ze naast me zit. Ik zeg wel eens:
‘Wacht maar, over een tijdje ben ik
weer bij je.’ Want dat we elkaar weer
zien, weet ik zeker.”

Dochter Elène doet elke week de boodschappen voor haar vader

Jan Cornelissen en zijn gezin in hun jonge jaren

Diabetesverpleegkundige Rosa Brouwer:

Het STMG-zorgplan
van Jan Cornelissen
2 x per week hulp bij het huishouden | 2 x per
dag hulp bij wassen en aan/uitkleden | Op
verzoek hulp bij het douchen | 1 x per dag verpleegkundige hulp voor de wond aan zijn voet

Jan Cornelissen over STMG

“Ook toen mijn vrouw nog leefde, hadden we
al hulp van STMG. Ze komen altijd, in weer en
wind. Afgelopen winter stonden ze af en toe
als sneeuwpoppen voor de deur. Natuurlijk zou
het mooi zijn als altijd dezelfde verzorgende of
verpleegkundige me komt helpen, maar ik heb zo
vaak hulp nodig, dat dat niet te organiseren is.
Het maakt ook niet uit, ze zijn allemaal goed.
Ze verdienen echt een compliment!”

‘Diabetes is een nare ziekte’

Een aantal van de problemen die Jan Cornelissen heeft,
komen voort uit het feit dat hij diabetes type 2 heeft.
“Zijn oogproblemen bijvoorbeeld”, zegt Rosa Brouwer, diabetesverpleegkundige bij STMG. “ Door de diabetes is de doorbloeding
van de kleine bloedvaatjes in het netvlies verstoord, waardoor Jan
Cornelissen slecht ziet. Om ernstige oogproblemen te voorkomen,
is het belangrijk dat mensen met diabetes jaarlijks een fundusfoto laten maken: een foto van het netvlies. Als daaruit blijkt dat
de bloedvaatjes slechter worden, kan de achteruitgang worden
tegengegaan door te laseren.
” Verder heeft Jan Cornelissen last van een slecht genezende wond
aan zijn enkel, ook een gevolg van de diabetes. “ Diabetes kan
zorgen voor een verminderd gevoel in de voeten, waardoor wondjes niet worden opgemerkt”, vervolgt Rosa Brouwer. “ Bovendien
genezen de wondjes slecht door de verstoorde doorbloeding. Om
een infectie te voorkomen, moet de wond professioneel worden
behandeld. Ik raad mensen met diabetes aan dagelijks hun voeten
te controleren, niet op blote voeten te lopen en regelmatig naar
een erkende pedicure te gaan.”

tekst Monique Lubbers fotografie Ron Steemers

Bedelen om eten
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De werkdag van

Vraagbaak

Ayse Bilici

Van indicatie naar zorg

maatschappelijk werker STMG
Doesburg & Zevenaar

Hoe kan ik een indicatie aanvragen?
09.15
uur

Aankomst in Doesburg. Het eerste wat ik doe:
aangeven dat maatschappelijk werk aanwezig is. Om 08.30 uur begint het spreekuur
voor inloop en telefoontjes.

Het is druk. Ik krijg verschillende telefonische
doorverwijzingen via de huisarts. Een patiënt
heeft psychische problemen doordat ze haar
baan is verloren. Ik bel haar direct en maak
een afspraak voor een gesprek.

Ik verwerk direct alle gegevens in ons registratiesysteem. Vandaag heb ik vooral telefoontjes,
maar dat is vaak anders. Het grote voordeel
van het inloopspreekuur is namelijk dat je
geen afspraak hoeft te maken.

10.00
uur

10.30
uur

11.00
uur

Mijn afspraak met een cliënt om 09.30 uur
is niet doorgegaan. Gelukkig heeft hij netjes
afgebeld. Ik besluit wat eerder naar mijn
werkplek in Zevenaar te gaan.

Voordat mijn drukke middagprogramma van
start gaat, eerst even koffiedrinken en bijpraten met mijn Zevenaar-collega’s!

Mijn tweede afspraak gaat wel door. Ik neem
mijn cliënt mee naar de spreekkamer. Ze
heeft problemen met grenzen aangeven
bij haar twee opgroeiende kinderen en met
consequent zijn.

12.00
uur

13.30
uur

17.00
uur

Tijdens de lunch bespreek ik met mijn
collega Esther de assertiviteitstraining die
we vanmiddag geven. Vorige week was de
kennismaking, vanmiddag gaan we een
opdracht doen in grenzen aangeven.

De training begint. Ik sluit de deur, want
privacy is erg belangrijk in ons vak. We laten
cliënten ook vaak een toestemmingsverklaring invullen om bijvoorbeeld informatie te
kunnen uitwisselen met de huisarts.

Na de cursus nog even nagepraat met Esther,
een paar zaken geregistreerd en nu… naar
huis!
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Als u lid bent van
Ledenservice STMG
krijgt u korting op
de bemiddelingskosten voor particuliere zorg. De hoogte
van de korting is
afhankelijk van het
soort zorg dat u bij
aanbieding
STMG regelt.
Ledenservice

“Een indicatie is in feite niet meer dan een
goedkeuring dat u zorg krijgt. Wij zetten
die indicatie om in een zorgplan. U krijgt
een zorgcoördinator, meestal een wijkverpleegkundige. Als de indicatie binnen is,
bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging,
Wijkverpleegbezoekt de zorgcoördinator u thuis voor
kundige
Patty Donker
een intakegesprek. Dan wordt doorgesproken aan welke zorg u behoefte heeft en hoe
vaak. Daarna maakt de zorgcoördinator het zorgplan. Dat
betekent dat per dag van de week en per dagdeel precies
wordt beschreven wat de verpleegkundige of verzorgende
moet doen en waar ze op moet letten. Een aanpassing in
het zorgplan is ook de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator.”

Hoe wordt het zorgplan uitgevoerd?

Verzorgende
Tonny Blom

“Als ik voor het eerst bij een cliënt kom, ligt het zorgdossier - een
map met daarin onder meer het zorgplan - al klaar. In die map staat
precies wat er moet gebeuren op verschillende momenten van de dag.
Bijvoorbeeld ‘ochtend: helpen met douchen en steunkousen aandoen’.
Of ‘avond: steunkousen uittrekken en benen insmeren met bodylotion’. Voor ik met de zorg begin, kijk ik altijd in het zorgdossier naar
eventuele opmerkingen van collega’s en of er iets is veranderd in het
zorgplan. Ook als ik al heel lang bij die cliënt kom, blijf ik dit doen.”

Hoe kan ik zorg zonder indicatie of met een
persoonsgebonden budget (PGB) inkopen?

tekst Monique Lubbers

09.00
uur

tekst Laura Thuis fotografie Ron Steemers

08.20
uur

“Hulp bij het huishouden, hulpmiddelen of
woonvoorzieningen zijn geregeld in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Voor de indicaties die daarvoor nodig zijn,
kunt u uw eigen gemeente bellen. Persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding
Aanmeldingsen grotere hulpmiddelen zijn geregeld in
functionaris
Vera van Meurs
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Daarvoor is een indicatie nodig van
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt de klantenservice van STMG bellen en uw situatie met de aanmeldingsfunctionaris bespreken. Zij kan een eerste indicatie
stellen, die vervolgens door het CIZ wordt bevestigd.”

Hoe wordt een indicatie omgezet in
de zorg die ik krijg?

Benita Bies,
projectmedewerker
particuliere zorg

“STMG biedt ook particuliere zorg voor mensen met een eigen budget of een persoonsgebonden budget (PGB). Als er
een indicatie is afgegeven voor een PGB, is wel vastgesteld
voor welk soort zorg het budget gebruikt moet worden,
maar u kunt zelf bepalen op welke uren u zorg wilt en van
wie. Als u de zorg zelf betaalt, staat het natuurlijk helemaal
vrij zelf de zorg en de uren te kiezen, maar ook dan is het
prettig om te kunnen overleggen over de mogelijkheden.
STMG bemiddelt bij het vinden van de gewenste zorg en
levert die ook.”

Vertel het de cliëntenraad

De cliëntenraad van STMG zet zich
in voor uw
belangen en kan uw opmerkingen
onder de
aandacht brengen van STMG. Uw erva
ringen,
suggesties of kritische kanttekenin
gen kunt u
dus melden bij de cliëntenraad. Clië
ntenraad en
STMG overleggen maandelijks en de
raad kan de
organisatie gevraagd en ongevraagd
adviseren.
Uw informatie is zeer gewenst!

Cliëntenraad STMG, Postbus 218
8, 6802 CD Arnhem

Heeft u vragen over zorg? de klantenservice is 7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar op (026) 376 22 22. Zij helpen u graag.

11

12

Bewust leven

4 Vragen over... dementie
Hoe herkent u het?

Mijn leven met...
dementie

“Mijn moeder was een
actieve, intelligente,
ondernemende vrouw. Tot
haar tachtigste maakte ze
verre reizen en tot haar
vijfentachtigste maakte ze
nog zelf haar kleren. Mijn
zussen en ik noemden
haar altijd onze maatschappelijk werkster. Er was niets
waarmee we niet bij haar
terecht konden. Een paar
jaar geleden begon haar
karakter te veranderen.
‘Ik hoop niet dat ik eindig
zoals tante’, zei ze wel eens.
Dement worden was het
ergste wat haar kon overkomen. Ze werd onrustig, zei
dat ze vergeetachtig werd
en klaagde veel, iets wat
we niet van haar gewend
waren. Ik moet bekennen
dat we haar niet echt serieus namen en haar eerlijk
gezegd nogal vervelend
vonden in die tijd. Dat
hebben we later, nadat de
diagnose Alzheimer werd
gesteld, erg betreurd. Ik
probeer het een beetje
goed te maken door elke
dag even bij haar langs
te gaan. Dat vindt ze fijn.
Dan houd ik haar handen
tussen de mijne, zingen we
oude liedjes en proberen
we spreekwoorden en
gezegden te bedenken. Het
is moeilijk: afscheidnemen
van je moeder, terwijl ze er
nog is.”

Iedereen vergeet wel eens
wat. Maar soms gaan de
problemen verder dan
bijvoorbeeld het vergeten
van bepaalde boodschappen.
Hele gebeurtenissen worden
vergeten, het karakter van
de persoon in kwestie
verandert en hij of zij krijgt
moeite met dagelijkse
handelingen als aankleden,
brood smeren, praten, de
weg naar huis vinden en
omgaan met geld. Als er
sprake is van vergeetachtigheid in combinatie met
andere problemen, maar
ook als u zich zorgen maakt
over uw vergeetachtigheid of
die van uw partner, is het
goed om een afspraak te
maken met uw huisarts.

Komt het alleen voor
bij ouderen?

Dementie is vooral een ouderdomsziekte: 10 procent
van de mensen boven de 65
jaar en 40 procent van de
mensen ouder dan 90 dementeert. Maar de ziekte
komt ook op jongere leeftijd
voor. Onder de 230.000
Nederlanders met dementie
zijn 12.000 jong-dementerenden. De ziekte van Pick
bijvoorbeeld, is een vorm
van dementie die vooral
voorkomt bij mensen tussen
de 50 en 60 jaar, maar die
in de erfelijke vorm al
optreedt rond de 40 jaar of
zelfs daarvoor.

Wat kunt u doen?

Dementie is een aangrijpende aandoening. De ziekte
gaat gepaard met verdriet,
angst en gevoelens van
onmacht, zowel bij de
persoon zelf als bij diens
directe omgeving. Hulp of
begeleiding bij het omgaan
met deze ziekte is dan ook
uiterst belangrijk.
STMG heeft een telefoonnummer waar (beginnend)
dementerenden, hun partner, kinderen en anderen uit
hun omgeving terecht
kunnen met vragen of
twijfels: (026) 376 17 77 (op
werkdagen bereikbaar van
09.00 - 17.00 uur).

Hoe gaat u om
met iemand die
dement is?

Enkele handvatten om de
omgang met dementerenden makkelijker te maken:
- bied structuur en veiligheid, wek vertrouwen;
- betuttel niet;
- test het geheugen niet door
vragen te stellen als: hoe
heet uw kleindochter ook
alweer?

Het boek Had ik het maar geweten biedt familie en verzorgenden houvast bij
de omgang met dementerenden. Niet alleen veel praktische tips, maar ook
persoonlijke ervaringen van BN’ers als Adelheid Roosen en Gerdi Verbeet.
STMG geeft vijf boeken weg!
Had ik het maar geweten, Ruud Dirkse en Caro Petit, Uitgeverij Kosmos, € 22,50, ISBN 9789021546483. Stuur een brief met uw naam
en adres naar: Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland, t.a.v. Redactie mijnLeven, postbus 2188, 6802 CD Arnhem, of een e-mail naar
redactie.mijnleven@stmg.nl o.v.v. Had ik het maar geweten. De winnaars krijgen het boek toegestuurd.

Mediteren is ontspannend
maar heeft geen invloed op
het geheugen.

Waar/Niet waar Uit diverse studies
is gebleken dat meditatie een positief
effect heeft op de concentratie, de
waarneming en de werking van het
geheugen. Ook bij mensen met geheugenstoornissen, bijvoorbeeld door
Alzheimer, verbetert het geheugen en
de herkenning door meditatie.

De hersenactiviteit neemt af
naarmate we ouder worden.

Waar/Niet waar Mensen tussen de
60 en 70 jaar reageren gemiddeld
20 procent trager dan jongeren tussen
de 20 en 30 jaar. Dat komt onder meer
doordat de verbindingen tussen
zenuwcellen geleidelijk aan verzwakken en de hormonen die bijdragen aan
een goede werking van het zenuwstelsel, zoals dopamine, afnemen.

Geheugentraining
helpt vergeetachtigheid
tegen te gaan.

Waar/Niet waar Hoe meer de hersenen worden gebruikt, hoe beter ze
hun werk blijven doen. Puzzels, spelletjes en geheugentrainingen versterken
de verbinding tussen de hersencellen.
Ook internetten helpt. Ouderen die dat
dagelijks doen, hebben actievere
hersenen, zo wees studie uit. Kijk op
www.memory.uva.nl voor tests en een
cursus geheugenverbetering.

tekst Monique Lubbers fotografie iStockphoto

‘Het vergeten van vroeger is niet hetzelfde als het vergeten van nu’
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nieuwe energie voor
een nieuw seizoen
Het is voorjaar! Dus we kunnen weer fijn naar buiten. Acht tips om de lente met hernieuwde
energie in te gaan. Alle acht met aantrekkelijke korting als u lid bent van Ledenservice STMG.

2

Korting op uw fietsverzekering
Bij zo’n mooie elektrische fiets hoort natuurlijk een degelijke verzekering. Als u lid bent van Ledenservice STMG
krijgt u bij Univé 5 procent korting op uw fietsverzekering. Bijvoorbeeld op de Elobikeverzekering, die toch al
een van de laagste premies heeft van Nederland. Voor een
elektrisch ondersteunde fiets met een aanschafwaarde tot
2.100 euro betaalt u op vertoon van uw servicepas geen
130 euro voor een driejarige verzekering, maar 123,50 euro.
Meer informatie over de Elobikeverzekering?
Kijk op www.unive.nl/elobike. Als u een Elobikeverzekering wilt afsluiten, ga dan naar www.unive.nl/stmg
en vul de kortingscode in: bC52xY97.

Wind mee!

1

De hele weg de wind in de rug: fietsen wordt nóg fijner op een elektrisch ondersteunde
fiets! Als lid van Ledenservice STMG krijgt u maar liefst 10 procent korting op de
aanschaf van een Giant Express (1299 euro), Giant Twist (1799 euro) of Giant Double
(2099 euro). En er zijn nog meer voordelen: de fiets wordt gratis rijklaar gemaakt, de
eerste onderhoudsbeurt is gratis en de tweede en derde onderhoudsbeurt krijgt u voor
half geld. Er zit vijf jaar garantie op de fiets én een jaar garantie op de accu.
Kijken of zo’n elektrische fiets iets voor u is? Kom dan tussen 11.00 uur en 15.00 uur naar
een van de opstapdagen: 14 mei: Lukassen Tweewielers, Didamsestraat 29, Zevenaar | 18 mei:
Thuiszorgwinkel STMG en EmCart, Nijverheidsweg 2V, Elst | 19 mei: Wijkgebouw STMG,
Patrijslaan 2a, Dieren | 20 mei: Thuiszorgwinkel STMG en EmCart, Beekstraat 63-65,
Arnhem. Graag vooraf aangeven bij Ledenservice STMG wanneer u komt.
Bel (0900) 202 05 05 of mail ledenservice@stmg.nl.

14

Klaar voor de lente
Het tuinseizoen is weer
aangebroken! Maar voordat
u van uw tuin kunt genieten, wilt u af van de
overblijfselen die de barre
winter heeft achtergelaten.
Heeft u zelf niet de mogelijkheid uw tuin flink
onder handen te nemen?
Schakel dan een tuinman
in via Ledenservice STMG.
Hij maakt uw tuin in een
handomdraai lenteklaar!

3

nbieding
Ook lid worden aaLe
denvan Ledenservice service
STMG? Dat kan
voor 23,50 euro per
kalenderjaar.
Bel (0900) 202 05 05
(lokaal tarief ) of ga
naar www.stmg.nl/
ledenservice en
vul het inschrijfformulier in.

4

Prinsheerlijk tafelen

De zon schijnt, dus het is
weer tijd voor een mooie
wandeling op de Posbank!
En wat is er na een fikse inspanning fijner dan uitpuffen met een hapje en een
drankje op een prachtige
locatie? Dat kan uitstekend
bij Prinsheerlijk in Rheden.
Als lid van Ledenservice
STMG krijgt u 10 procent
korting op de rekening*.

Prinsheerlijk
Schietbergseweg 28
Rheden
(026) 446 55 93
www.restaurantprinsheerlijk.nl

* Niet in combinatie met andere
acties en niet geldig voor gezelschappen van meer dan 20 personen. Op
vertoon vooraf van de servicepas.
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Van Frankrijk tot China

Een dagje wellness, wie knapt daar niet van op? In de
saunafaciliteiten van Palestra kunt u heerlijk genieten van
wereldse behandelingen als een Oudromeins stoombad en
een Egyptisch melkbad. Of wat dacht u van een Chinese
vijf-elementenbehandeling of een Franse Thalassobehandeling? Met de servicepas van Ledenservice STMG krijgt u
25 procent korting op een saunadagkaart.*
Palestra Stroombroek
Landweerswal 2, 7047 CE Braamt
(0314) 39 98 00, www.palestra.nl

*Actie geldig tot 31 december
2010, vooraf reserveren,
niet geldig in combinatie met
andere acties.

Zorgeloos weg!

Zorgeloosweg
(06) 812 394 23
www.zorgeloosweg.nl

Wilt u er deze zomer een weekje tussenuit? Maar heeft u ook dagelijks zorg nodig? Geen
probleem! Met Zorgeloosweg kunt u gewoon op vakantie én uw zorgverlening meenemen.
Het is heel eenvoudig: kies uw vakantiebestemming via Zorgeloosweg, en zij regelen de
verplaatsing van de zorg naar uw vakantieadres en de aanwezigheid van eventuele hulpmiddelen. Als u lid bent van Ledenservice STMG krijgt u korting bij Zorgeloosweg.

Vakantie dicht bij huis

Voor een prachtige omgeving hoeft u niet ver weg: op
camping De Blonde Hoeve in Braamt, kunt u heerlijk
vertoeven tussen de bomen én de koeien. In de weilanden rond de camping grazen Blonde d’Aquitaines:
een bijzonder koeienras. De camping ligt dicht bij de
prachtige Montferlandse bossen, die garant staan voor
mooie wandelingen. Een ideaal vakantieadres voor
gezinnen met kinderen!
Lid van Ledenservice
Recreatieboerderij
STMG? Als u tussen 1
De Blonde Hoeve
juli en 30 september een
Braamweg 2, Braamt
week boekt, krijgt u 15
(0314) 68 17 91
euro korting en ontvangt
www.deblondehoeve.nl
u een leuke fietsroute in
de omgeving.
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Lekker eten in Didam

8

Gezellig eten met de hele
familie, een tafeltje voor twee,
of een snel pistoletje aan de
leestafel... het kan allemaal bij
Jan & Jan midden in Didam.
Mét 10 procent korting op
lunch- en hoofdgerechten als
u lid bent van Ledenservice
STMG*.

Jan & Jan
Lieve Vrouweplein 4
6942 BP Didam
(0316) 22 13 15
www.janenjan.com

* Niet in combinatie met andere
acties en niet geldig voor gezelschappen van meer dan 10 personen. Op
vertoon vooraf van de servicepas

Kijk voor meer informatie over
de acht aanbiedingen op
www.stmg.nl/ledenservice.
Of bel: (0900) 202 05 05 (lokaal tarief )
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Smakelijk eten!

Koningin van de lente

Lekker voor kinderen!

Asperges op
traditionele wijze

Pizza met asperges en ei
Voor vier personen:
○ 800 gram asperges
○ 1 Turks brood
○ 2 rijpe tomaten
○ 2 eieren
○ 2 bolletjes mozzarella
○ 100 gram geraspte kaas
○ zout en peper

Voor vier personen:
○ 1 kilo witte asperges
○ 4 hardgekookte eieren
○ 200 gram achterham
○ 100 gram roomboter
○ zout, peper en nootmuskaat

Het is weer aspergetijd! Tot eind juni komt het ‘witte goud’ vers van het land.
mijnLeven geeft u twee makkelijke én gezonde recepten met dit heerlijke seizoensproduct.
Met tips en adviezen van Alie Brouwer, diëtist bij LIV voeding- en leefstijladvies.

Bereiding: Schil de asperges en snijd
de houtachtige uiteinden eraf. Breng
de asperges met wat zout aan de kook
en laat ze vijf minuten doorkoken.
Gaar ze daarna vijftien tot twintig minuten na met de pan van het vuur af.
Pel en hak de eieren en snijd de ham
in reepjes. Smelt de boter en voeg de
gehakte eieren toe. Voeg naar eigen
smaak zout en peper toe. Serveer de
asperges met het eibotermengsel en
garneer met ham en nootmuskaat.

Hoe slecht is een
botersausje
bij de asperges?

fotografie iStockphoto

Alie Brouwer: “Heel slecht! Zo’n
sausje wordt vaak gemaakt van
roomboter en dat bevat veel
calorieën. Daarnaast is het soort
vet verkeerd: verzadigde vetten
zijn ongunstig voor uw hart en
bloedvaten. Alternatief: maak een
sausje van het kookvocht, een
scheutje witte wijn, wat bloem
en Alpro soya Cuisine. Een stuk
minder vet en de vitaminen uit
de asperges blijven behouden.”
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aanbieding
Ledenservice

Voedingsadvies
nodig? Kijk op
www.livadvies.nl
of bel:
(088) 750 00 00

Bereiding: Breng in een pan een halve liter water aan de kook. Schil de asperges
en snijd de houtachtige uiteinden eraf. Leg de asperges in de pan en kook ze in
tien minuten beetgaar. Verwarm ondertussen de oven voor op 225˚C. Snijd het
Turks brood in twee gelijke lagen. Halveer de tomaten en schep het vruchtvlees
eruit. Bestrijk de broodlagen met tomatenvruchtvlees en verdeel de kaas erover.
Breek op elke helft een ei, laat de eidooier heel. Leg tot slot de asperges en plakjes mozzarella erop. Bak de broodpizza in 20 minuten af.

Is uw (klein)kind niet zo’n eter?
Alie Brouwer: “Zoek naar gerechten die er aantrekkelijk uitzien. Bijvoorbeeld de pizza met asperges en ei. Die kunnen kinderen lekker met de handen eten én is gezond. Zorg dat de kinderen echt eetlust hebben ’s avonds.
Geef niet te veel tussendoortjes en calorierijke frisdranken. Wat ook goed
werkt: prak groenten door de aardappels. Dan zijn ze onherkenbaar en
groenten als witlof of spruitjes zijn dan minder sterk van smaak. Of snijd
groenten heel fijn en meng ze door een saus, zodat kinderen de stukjes er
niet uit kunnen vissen. Tot slot: geef een normale portie op een groot bord.
Zo lijkt het minder en raken de kinderen niet in paniek van een vol bord.”

Verse asperges
bevatten weinig
calorieën en
zitten vol vezels

Seizoensgroenten:
Mei Juni
raapsteel aubergine
peultjes andijvie
radijs bleekselderij
spinazie broccoli
bospeen kropsla

Eten op bestelling Geen mogelijkheid om zelf te koken? Apetito levert
vriesverse maaltijden aan huis. Als lid van Ledenservice STMG krijgt u
10 procent korting. Introductieactie: zeven maaltijden voor de prijs van vijf!
De actie loopt in mei en juni 2010. Informatie en bestellen kan via (0800) 023 29 75.
Vermeld het nummer van uw servicepas.
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oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Winkelen

en
win!
≥*≥*≥*≥≥*≥
_K_!_!__K_
*Puzzel
* *
*
Lekker comfortabel ≥*****≥***
_7X____9_X
***** ***
1e prijs
Makkelijk!
_K_!_!__K_
≥*≥*≥*≥≥*≥
* * *****
*
*
****≥*****
****
L____7X___
_7X____9_X
≥*****≥***
***** ***
≥*≥*****≥*
___7X_____
*L____7X___
*****
****
****≥*****
***** *
___7X_____
≥*≥*****≥*
* *****
*
*****≥****
*****
L_X___7_X_
****
*****
L_X___7_X_
*****≥****
****
≥**≥******
_7__ZX____
**
_7__ZX____
≥**≥******
** ******
******
******
L______Z__
******≥***
***
******≥***
******
L______Z__
***
Thuiszorgwinkel STMG en EmCart

Arnhem Beekstraat 63; openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur
tot 17:30 uur, zaterdag van 09:30 uur tot 16:00 uur Elst Nijverheidsweg 2V;
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uursleur

maand
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Elke pot opent gemakkelijk met deze
potopener. Ideaal als u weinig kracht
in uw handen heeft. Jarkey potopener:
normaal € 5,00, actieprijs € 4,50, deelnemers Ledenservice STMG € 4,00

naam

Voor jong en oud

Dit relaxkussen is ideaal om uw baby op te leggen,
maar ook als ‘steuntje in de rug’ voor volwassenen.
Met wasbare badstof hoes in de kleuren groen,
blauw, fuchsia en ecru. Normaal € 52,50, actieprijs
€ 49,50, voor deelnemers Ledenservice STMG € 44,-

Fijn ontspannen

Verras uzelf of iemand anders
met een heerlijk verwenpakket
van Weleda. U kunt kiezen uit de
geuren lavendel, granaatappel of
wilde rozen. Normaal € 9,95,
actieprijs € 9,45, deelnemers Ledenservice STMG € 8,75 (op = op)

Overal binnen
noordoost

Uw rollator naar binnen of
buiten rijden was nooit zo
ontkenning
eenvoudig als met deze
Drempelhulp. Drie modellen, variërend in hoogte van
1 t/m 15 cm en in prijs van:
normaal € 74,95 | € 94,95 |
€ 144,95; actieprijs € 67,50 |
€ 85,45 | € 130,45; deelnemers
Ledenservice STMG € 59,95 |
€ 79,95 | € 115,95

Handje helpen

Zonder inspanning zelf iets van de grond
oprapen, dat kan met deze Helping hand!
Normaal € 14,75, actieprijs € 13,75,
deelnemers Ledenservice STMG € 12,55

Nooit meer bukken

De Doorflipper schuift automatisch uit en
vangt al uw brieven op. Normaal € 74,95, actieprijs

18

€ 71,- en voor deelnemers Ledenservice STMG € 64,-

kleur

zonderling

nachtkleding

altspeler

7

Aanbiedingen geldig van 1 mei t/m 30 juni 2010, op vertoon van uw servicepas Ledenservice STMG. Zolang de voorraad strekt, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

theatervoorstelling

meervoud

inleiding

Zweedse puzzel Nederlands
In elk nummer van mijnLeven maakt u kans oppersbureau
leuke prijzen.
Breng
de
letters
uit
de
genummerde
vakjes
over
naar
de
gelijkgenummerde
vakjesvan
van de
de
Los het Zweeds raadsel op, stuur de oplossing in
deelen
v.e.win een
oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
haard
drie prijzen.
5
tennisterm

sleur

meervoud

kleur

zonderling

rivier in
Duitsland

theatervoorstelling
onstoffelijk

wezen
ouderwets
speelgoed

maand

7

5

onstoffelijk
wezen
ouderwets
speelgoed

naam

8

8

noordoost

rivier in
Duitsland

4

kleur

onderricht

4

kleur

vis

noot

2

vis

ontkenning

Fietscomputer
inclusief hartslagmeter

6

6

1

aanaanmoediging
moediging
12
12

1

Met opties zoals hartslagmeter, dagafstand, totale
afstand en tijd. Verlicht en
spatwaterdicht.

10

10

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
in de oplossingsbalk1 hieronder.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

t.w.v. € 99,95

onderricht

3

9

noot9

2

nachtkleding

altspeler

Nederlands
persbureau
deel v.e.
haard

tennisterm

11

inleiding

3

^^^^^^^^^^^^
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

^^^^^^^^^^^^
2e prijs

Fietstas

Fiets-/
regenkleding

Voor al uw bagage.

t.w.v. € 44,95

3e prijs
t.w.v. € 30,-

Van het merk AGU in
verschillende kleuren.
Licht van gewicht, winden waterdicht.

Stuur de oplossing van de puzzel voor 1 juni 2010 naar:
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland,
t.a.v. Redactie mijnLeven, postbus 2188, 6802 CD Arnhem.
Of mail naar redactie.mijnleven@stmg.nl

Onder de inzenders van de goede oplossing trekt de redactie van mijnLeven drie prijswinnaars. Zij ontvangen bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Mijn lust & mijn leven

‘Ik kan mijn gevoel er
helemaal in kwijt!’
‘Flamencodansen is echt mijn passie. Ik doe
het nu zo’n zestien jaar en kan mijn gevoel
er helemaal in kwijt. Voordat ik met flamenco
begon, ging ik naar de sportschool om te
bewegen. Maar ik wilde iets creatievers én
iets met mooie muziek. Bij mijn dansschool in
Arnhem - Academia Estrella - wordt tijdens de
lessen altijd live gitaar gespeeld. Wat me erg
aanspreekt bij flamencodansen is de kracht die
de dans uitstraalt. En dat je geen partner nodig
hebt. Ook zijn er minder ‘voorschriften’ dan
bij andere dansen. Er is wel een zogenaamd
compás, maar binnen het ritme van de dans
is er veel ruimte voor eigen inbreng. Bijzonder aan flamencodansen is natuurlijk ook de
kleding. Ik voel me heel vrouwelijk in zo’n
mooie jurk. Ik heb er inmiddels drie! Door mijn
enthousiasme zijn mijn man en dochter óók
gaan flamencodansen. En op het werk vertel ik
er regelmatig over. Mijn collega’s zeggen wel
eens: “Als het woord flamenco valt, gaat Suus
helemaal los!”’

Academia Estrella geeft gratis proeflessen.
Meer informatie: www.academiaestrella.nl.
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tekst Laura Thuis fotografie Ron Steemers

Suzanne Spijkerman (53) werkt
sinds 2000 bij STMG. Ze is zowel
secretaresse voor de Raad van
Bestuur als voor het hoofd
Personeelszaken. In haar vrije tijd
doet ze aan flamencodansen.

