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Natuurlijk valt het zwaar wanneer je in de herfst 
van het leven door ziekte van je partner geschei-
den wordt. Vivantes heeft daar passende oplos-
singen voor, zoals speciale echtpaarkamers of 
een zorgwoning dicht bij het verpleeghuis. Ton 
(77) en Gerda (75) Brorens uit Stein bewijzen dat 
je van de nood ook een deugd kunt maken. Zij 
woont in woonzorgcentrum Moutheuvel, hij op 
steenworp afstand in z’n eigen bungalow. “Na 50 
jaar huwelijk zijn we begonnen met latten. En dat 
bevalt prima.”

Zijn ogen worden vochtig als hij over zijn ‘meisje’ praat. 
Zijn lieve Gerda die in 1958 in zijn leven kwam en voor wie 
hij als het nodig is door het vuur gaat. “Gerda heeft vijftig 
jaar voor mij gezorgd. Nu is het mijn beurt, nu ben ik haar 
mantelzorger.”

Hun leven in Stein stond volledig op de rit. Twee gezonde 
dochters. Vijf prachtige kleinkinderen. Een mooie bungalow. 
Ton en Gerda Brorens-van Gemert genoten samen van de 
herfst. Tot 10 november 2015, welgeteld vijf dagen voor hun 
gouden bruiloftsfeest, toen zij een hersenbloeding kreeg. 
“Gerda stond op uit haar stoel en viel met haar hoofd op de 
verwarming. De ambulance was toevallig in de buurt en ar-
riveerde binnen vijf minuten. Dat is haar redding geweest”, 
vertelt Ton.

Nieuwe dimensie
Het was voor het echtpaar het begin van een nieuw leven. 
Een leven mét en zonder elkaar. Na een verblijf op de re-
validatieafdeling van het ziekenhuis in Sittard en in WZC 

Bunderhof in Geleen mocht Gerda in mei dit jaar terug naar 
haar vertrouwde Stein. Niet naar huis, daarvoor was het her-
stel nog te broos, maar in een prachtig appartement in het 
nabijgelegen woonzorgcentrum Moutheuvel. Kamer 55 op 
de derde etage, met uitzicht op het nieuwe winkelcentrum, 
ademt in niets de sfeer van een verpleeghuis. Het is een 
riante en sfeervolle huiskamer waar je je als bezoeker direct 
op je gemak voelt. Gerda krijgt hier van Vivantes alle zorg 
die ze nodig heeft. Tot geruststelling van Ton die minimaal 
twee keer per dag op bezoek komt. 

Na ruim vijftig jaar samenwonen onder een dak heeft het 
echtpaar uit Stein een nieuwe dimensie gegeven aan hun 
relatie. Ze zien elkaar dagelijks, maar wonen niet meer in 
hetzelfde huis. Een gezamenlijke en weloverwogen keuze. 
Elke morgen om tien uur komt Ton naar de Moutheuvel. 
“Dat voelt voor mij als thuiskomen. De Moutheuvel is de 
huiskamer van Stein. Iedereen loopt er binnen, spreekt el-
kaar met de voornaam aan en maakt een praatje. Gerda en 
ik drinken gezellig koffie, praten, wandelen en doen samen 
boodschappen. Om twaalf uur breng ik haar naar de eetzaal 
en ga ik naar mijn bungalow. Mijn tweede thuis. Ik werk in 
de tuin, kook en doe alle dingen die in huis moeten gebeu-
ren. ’s  Avonds om zeven uur ga ik weer naar Gerda en blijf 
ik tot ze naar bed gaat.” 

Opgebloeid
Het latten bevalt prima. Het was voor beiden even wennen, 
maar helemaal nieuw was het ook weer niet. Als rayonchef 
bij Waterleidingmaatschappij Limburg maakte Ton lange 
dagen en was hij vaak van huis. Gerda ontfermde zich over 
het huishouden. “We zijn graag bij elkaar, maar kunnen ons 
ook prima alleen vermaken”, vertelt Gerda. Ton knikt: “Juist 
omdat we zoveel van elkaar houden, geven we elkaar de 

ruimte. Ik ben nog topfit en kom niet in aanmerking voor 
het verpleeghuis of een zorgwoning. Mijn zelfstandigheid is 
een groot goed.”  

Mede dankzij de goede zorg van Vivantes is Gerda in de 
Moutheuvel weer helemaal opgebloeid. Zelfs zodanig dat ze 
op termijn misschien wel terug naar huis mag. Toch is dat 
voor het echtpaar geen optie meer. Hoezeer Gerda ook  ge-
niet van het samenzijn van haar man, ze is ook realistisch. 
Als gevolg van de hersenbloeding is ze chronisch vermoeid 
en heeft haar lichaam behoorlijk aan kracht ingeboet. In de 
Moutheuvel heeft ze niet de zorg over het huishouden en 
kan ze haar eigen gang gaan. Daarbij is het maar de vraag 
of een terugkeer naar huis na zo’n lange tijd emotioneel ge-
zien wel verstandig is. “Ik zit hier goed. Laat ons maar lekker 
latten.” Dan met een knipoog: “Het is soms ook wel handig. 
Ik kijk graag films, Ton niet. De afstandsbediening is geen 
probleem meer.” 

Ton grijnst, maar wordt dan weer ernstig. “Het gevoel bij 
de gedachte dat we weer samen in onze bungalow wonen, 
is heel dubbel. Aan de ene kant zou ik niets liever willen. 
Aan de andere kant beangstigt het me. Hoe gaat dat dan? 
Blijft Gerda zo vrolijk als nu? En wat gebeurt er met haar als 
mij iets overkomt? In de Moutheuvel is ze helemaal op haar 
plek. Ik zie haar genieten en met iedereen een praatje ma-
ken. Het personeel is in één woord fantastisch. Zó lief, zó 
zorgzaam. Als mij thuis iets overkomt, hoeven we hier maar 
een bedje bij te schuiven. Dan trek ik gewoon bij haar in.”

Liefde is… elkaar de ruimte geven
Ton en Gerda Brorens uit Stein.
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Tijdens Burendag zette Vivantes de deuren open 
en werden buurtbewoners uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in het woonzorgcentrum in hun 
wijk. Burendag is een prima manier om de con-
tacten met de wijk wat verder te versterken. En 
om nog maar eens duidelijk te maken dat die 
deur de rest van het jaar ook gewoon open staat. 
Onze cliënten kunnen namelijk vaak niet meer 
zonder hulp naar buiten maar vinden het nog 
altijd fijn om oude bekenden te zien en erbij te 
blijven horen in de wijk.

Senior dagbestedingscoach David Smits legt uit waarom 
Vivantes zoveel energie steekt in het versterken van de 
verbinding met de wijk. “De contacten met buurtbewoners 
zijn vaak heel waardevol in het leven van onze cliënten”, 
legt David uit. “Het is jammer als die contacten verdwij-
nen zodra iemand bij ons komt wonen. We willen graag 
dat onze cliënten die leuke contacten behouden. Vandaar 
dat we aansluiting zoeken bij recreatieve en ontspannende 
activiteiten in de wijk. Zo’n activiteit is voor ons een goed 
moment om met een groepje geïnteresseerde cliënten de 
wijk in te gaan. Andersom nodigen we verenigingen uit 
om hun eigen activiteiten in één van onze woonzorgcentra 
te organiseren, zodat onze cliënten mee kunnen doen of 
kunnen komen kijken. Zo blijven ze deel uitmaken van de 
gemeenschap en dat voelt goed.” 

Samen leven
“Door onze deuren open te zetten, zeggen we; kom bin-
nen, want de mensen die hier wonen, horen er bij”, gaat 

manager Nico Salden verder. “De tijd dat je achter geslo-
ten deuren verzorgd werd door alleen maar professionals 
is voorbij. Het is de bedoeling dat we samen voor onze 
ouderen zorgen, zoals je dat in een sámenleving mag 
verwachten. Gespecialiseerde zorg leveren we zelf, maar 
vooral op het gebied van dagbesteding doen we een be-
roep op buurtbewoners. Onze 500 vrijwilligers komen 
vaak uit de buurt en brengen een stukje buitenwereld mee 
naar binnen. Of ze nemen een cliënt af en toe mee de wijk 
in. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen hoe dankbaar 
vrijwilligerswerk is. Je stopt er een beetje tijd en energie in, 
en je krijgt er heel veel voor terug.”

Van koorrepetitie tot Heilige Mis
Naast de vrijwilligers en mantelzorgers zijn ook andere 
buurtbewoners van harte welkom, legt David uit: “We no-
digen bijvoorbeeld plaatselijke fanfares en koren uit om 
bij ons te komen repeteren, of om af en toe een optreden 
te verzorgen. Onze cliënten genieten daarvan. Of we vra-
gen de wandelvereniging om onze cliënten mee te nemen 
tijdens een wandeling. In diverse wijken organiseren we 
zelfs samen met buurtbewoners, Zuyderland en Partners 
in Welzijn elk jaar een wandelvierdaagse. Maar we rege-
len ook dat de pastoor zijn Heilige Mis in onze zaal komt 
doen. Ook voor buurtbewoners, die na afloop nog een kop-
je koffie blijven drinken. En zo is er van alles te bedenken 
om die verbinding met de wijk te versterken.”

Verbinding tussen jong en oud
“Bijzonder is onze samenwerking met de basisscholen 
in de buurt”, gaat Nico verder. “Die wisselwerking tussen 
jong en oud is leuk en leerzaam voor beide partijen. Onze 
cliënten vinden het heerlijk om samen iets bakken, of te 

knutselen, of te dansen. En kinderen leren op deze manier 
dat we voor elkaar moeten zorgen en dat ze daar zelf ook 
een verantwoordelijkheid in hebben. Als je ze dat op jonge 
leeftijd bijbrengt, is de verbinding tussen het woonzorg-
centrum en de wijk straks gewoon weer vanzelfsprekend.”

BURENDAG 

Burendag is een prima manier om de verbinding met 
de wijk te versterken. Op 24 september jl. werden om-
wonenden uitgenodigd in de Aelserhof, La Famille, 
Amusant en Franciscus. 

Dagbestedingscoach Bianca Pieters vertelt: “In Elsloo 
hadden we ‘een rondje bij de buren’ georganiseerd 
met de buurtvereniging, het Maaslandcentrum, de 
tafeltennisvereniging, de handboogschutters en een 
aantal andere ‘buren’. Mensen konden een kijkje ne-
men in La Famille en Aelserhof, onder andere in onze 
beweegruimte, een zorgwoning en het leerhuis. Onze 
eigen cliënten konden met een mantelzorger of vrijwil-
liger naar buiten, waar van alles te doen was. De reac-
ties waren positief, dus wat ons betreft: volgend jaar 
weer! En in de tussentijd zoeken we de samenwerking 
met onze buren op. Misschien kunnen onze cliënten 
wel meedoen aan de cursussen van het Maaslandcen-
trum? En bij de tafeltennisvereniging doen ze ook aan 
koersballen: ook leuk voor ons cliënten. Zo blijven we 
zoeken naar verbindingen met de wijk.” 

Burendag helpt om meer verbinding met de wijk te krijgen

“Het blijft fijn om erbij te horen”

Dave Hensen woont zelfstandig in een zorgwoning in Franciscus en voelt zich daar helemaal thuis.
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Cormel IT Services partner van Vivantes Zorggoep 
Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde softwaretoepassing Quality In Care "QIC", die zorg draagt 
voor het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die aan de zorg van Vivantes Zorggroep  
zijn toevertrouwd. Respect voor zelfstandigheid en keuzevrijheid, voor privacy en eigen identiteit lagen  
aan de basis van de ontwikkeling van QIC en vormen het kader voor toekomstige ontwikkelingen. 
 
Cormel IT Services levert sinds 2000 diverse toepassingen voor zorginstellingen in Nederland.  
Sindsdien hebben wij vele instellingen geautomatiseerd in zowel de intramurale als extramurale zorg. 

 
Cormel IT Services 046 – 457 45 90 
Bergerweg 120  info@cormel.nl 
6135 KD Sittard  www.cormel.nl  
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Onlangs kwam de Tweede Kamer met een nieu-
we landelijke richtlijn voor mondzorg in verpleeg-
huizen. Veel zorginstellingen worstelen nog met 
deze nieuwe richtlijn, maar Vivantes heeft al een 
grote stap in de goede richting gezet. Samen met 
Houben Mondzorg uit Beek wordt de mondzorg 
in de woonzorgcentra van Vivantes op dit mo-
ment sterk verbeterd. 

Nog niet zo heel lang geleden had zo’n 80% van de ou-
deren een uitneembaar kunstgebit. Dat maakte de mond-
zorg vrij simpel: glaasje water met een bruistablet en klaar. 
Behoefte aan een uitgebreid mondzorgprotocol was er 
niet. Maar dat is veranderd. Het aantal kunstgebitten daalt 
namelijk snel. Tegenwoordig heeft meer dan de helft van 
onze cliënten een combinatie van eigen tanden, kronen, 
implantaten en protheses die vastzitten in de mond. Dat 
maakt de dagelijkse verzorging van het gebit moeilijker. 
Gaatjes zullen niet snel ontstaan in protheses, maar goed 
poetsen blijft noodzakelijk. Want bacteriën kunnen voor 
vervelende tandvleesontstekingen zorgen; zeker bij kwets-
bare ouderen. Door medicijngebruik en een lagere weer-
stand ontstaan dit soort ontstekingen namelijk sneller. 
Mondproblemen kunnen leiden tot pijn, slechte adem en 
problemen met eten of spreken. Ontstekingen kunnen ook 
effect hebben op de algehele gezondheid, zo kan een ont-
steking bijvoorbeeld hartklachten veroorzaken. Kortom; 
het gebit van onze cliënt is sterk aan het veranderen en 
dus verandert de mondzorg die we in onze woonzorgcen-
tra bieden mee.

Goede voorlichting
Goede mondzorg begint met goede voorlichting aan de 
medewerkers die cliënten dagelijks helpen bij het tanden-
poetsen. Milou Neilen, beleidsmedewerker bij Vivantes, 
legt uit: “Natuurlijk zorgen we ervoor dat de tanden van 
cliënten worden gepoetst, maar de ingewikkelde construc-
ties met implantaten, bruggen en vaste kunstgebitten die 
we tegenwoordig tegenkomen, vragen om gespecialiseer-
de mondzorg. Daarom hebben we de samenwerking ge-
zocht met een specialist uit de wijk. We hebben gekozen 
voor Houben Mondzorg uit Beek omdat zij een mond-
hygiëniste, tandarts, tandprotheticus en tandtechnicus in 
huis hebben. Ze kunnen dus alles aanbieden op het ge-
bied van mondzorg; van preventie tot het repareren van 
een kunstgebit.”

Totaalpakket aan mondzorg
“Dat laatste deed ik al jaren voor Vivantes”, zegt eigenaar 
Ed Houben. “Als er een kunstgebit kapot ging of kwijt-
raakte, ging ik na mijn werk in de praktijk even langs bij 
het woonzorgcentrum. Wat we nu aanbieden is veel bre-
der: dat is een totaalpakket aan mondzorg. Onze mond-
hygiëniste gaat de komende maanden trainingen geven 
in alle woonzorgcentra. Verzorgenden leren hoe ze het 
gebit goed schoonhouden, hoe ze een probleem kunnen 
herkennen en welke acties ze dan moeten ondernemen. 
Met preventie komen we al een heel eind. Onze tandarts 
zorgt voor de halfjaarlijkse controles in de woonzorgcen-
tra. Zijn bevindingen bespreekt hij in het multidisciplinaire 
team van Vivantes, want mondgezondheid is direct gelinkt 
aan allerlei andere gezondheidsaspecten. Ook behandelin-

gen en eventuele reparaties worden in de meeste geval-
len in de vertrouwde omgeving van het woonzorgcentrum 
uitgevoerd. Voor zover dat veilig is, natuurlijk. Want we 
moeten wel aan de landelijke wet- en regelgeving kunnen 
voldoen. We werken met mobiele apparatuur waarmee we 
op locatie een behandelplek kunnen inrichten. De meeste 
kleine behandelingen kunnen we veilig op die plek doen. 
Voor grotere behandelingen kunnen cliënten van Vivantes 
terecht in onze vestiging in het Zuyderland ziekenhuis in 
Sittard-Geleen.”

Grote stap vooruit
“Voor onze verpleeghuiscliënten is het heel fijn dat een 
controle of kleine behandeling gewoon in hun vertrouwde 
omgeving kan plaatsvinden”, zegt Milou. “Op die manier 
hoeven we mensen niet onnodig te vervoeren. Want dat 
brengt zoveel spanningen mee dat mensen er nog dagen 
last van kunnen hebben. Zeker voor onze dementerende 
cliënten is een tandartsbezoek erg belastend. Dus dit is 
al een hele stap vooruit. Er zullen nog veel stappen vol-
gen, want we zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg.  
Als we de mondzorg op de verpleegafdelingen goed op 
orde hebben, gaan we deze service ook aanbieden in het 
verzorgingshuis en de zorgwoningen. We streven niet naar 
de mooiste prodent-smile, maar willen wel heel graag 
voorkomen dat mensen last van hun gebit krijgen. Want 
dat heeft zó’n impact op hun welzijn… Wij staan voor goe-
de zorg, en daar hoort goede mondzorg zeker bij.”

“Wij staan voor goede zorg, 
en daar hoort goede mondzorg zeker bij”

Tandprotheticus Ed Houben verzorgt de prothese van de heer Drummen in zijn verpleeghuiskamer in La Famille. 
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In woonzorgcentrum Franciscus is onlangs be-
hoorlijk geïnvesteerd in de dagbesteding. Niet 
met het doel om extra grote activiteiten voor ex-
tra veel mensen te organiseren, maar juist om 
meer aandacht te kunnen schenken aan de klei-
ne dingen in het dagelijkse leven. Want vaak zijn 
het juist de kleine dingen die het doen. Die een 
lach op het gezicht toveren en de kwaliteit van 
het leven van alledag vergroten. Om die kleine 
dingen mogelijk te maken, is een beetje hulp van 
omwonenden van harte welkom. 

In de woonkamer van Franciscus zit een cliënte aan tafel. 
Ze staart in de verte, maar ziet niets. Om haar heen klinkt 
gezellig gepraat, maar ze hoort niets. Ze leeft het grootste 
deel van de dag in haar eigen wereld. Totdat ze plotseling 
een kat hoort miauwen. Is dat haar eigen Patchi? Dagbe-
stedingscoach Desi Smeets legt de kat voorzichtig op haar 
schoot. Ja, hoor: het is haar lieve Patchi. Even zacht en 
even lief als altijd. Ze aait haar zachte vacht, lacht en voert 
hele gesprekken met de kat, terwijl ze normaal gesproken 
zwijgt. De kat spint zachtjes en reageert heel natuurlijk op 
de aanrakingen van haar baasje. Dat deze Patchi eigenlijk 
een robotkat is, maakt helemaal niets uit. Haar baasje er-
vaart de vertrouwde liefde van haar eigen kat, en daar gaat 
het om.  

Elke dag een fijn moment
De robotkat die het leven in de beide woonkamers van 
Franciscus een stuk gezelliger maakt, is maar één voor-
beeld van de vele kleine dingen die het doen. Coördinator 
van Franciscus Linda Virdis heeft grootse plannen op het 

gebied van ‘kleine dingen’. “Zo’n robotkat is natuurlijk ge-
weldig: ik krijg nog kippenvel als terugdenk aan de eerste 
ontmoeting tussen onze cliënten en die kat. Ze rolt om, 
spint en miauwt. Net echt. En zo hebben we nog meer ma-
terialen gekocht die we kunnen inzetten op verschillende 
momenten van de dag. Dementerende mensen vinden het 
vaak fijn om iets in hun handen te hebben. Daar hebben we 
speciale tastschijven voor aangeschaft, maar ook kneed-
zand en grote kneedballen. Die zetten we actief in tijdens 
beweegactiviteiten maar ook gewoon als iemand hier aan 
tafel zit. We zoeken heel bewust naar dit soort kleine dage-
lijkse dingen, zodat er elke dag fijne momenten zijn.”

Aansluiten bij de interesse
“Daarnaast gaan we op zoek naar kleinschalige activiteiten 
die aansluiten bij de interesse van een cliënt. We doen er 
veel moeite voor om uit te vinden waar het hart van een 
cliënt sneller van gaat kloppen. We vragen familieleden om 
daarover mee te denken. Want hoe fijn is het om te kun-
nen schoffelen in een moestuintje, als je vroeger je eigen 
boerderij had? Of om nog eens te spelen met een hond 
als je dat vroeger met veel plezier deed? Of om je favoriete 
muziek te luisteren, te dansen of te wandelen? We zijn op 
zoek naar omwonenden die daar een handje bij willen hel-

pen. We zoeken mensen die één van onze cliënten willen 
betrekken bij hun eigen hobby. Denk aan mensen die graag 
tuinieren en het leuk vinden om samen met een cliënt ons 
terras aan te kleden met wat plantjes of een moestuintje 
aan te leggen en te onderhouden. Of mensen die toch al 
regelmatig een rondje wandelen met hun hond, en best 
eens één van onze hondenliefhebbers mee willen nemen. 
Of die zelf graag spelletjes doen en af en toe een spelletje 
willen komen doen met een cliënt. Met zoiets kleins doe je 
voor onze cliënten iets groots.”

Het zijn de kleine dingen die het doen

“We doen er veel moeite voor 

om uit te vinden waar 

het hart van een cliënt 

sneller van gaat kloppen.”

VRIjWILLIGERS GEZOCHT

Denkt u dat u iets kleins - maar tegelijk ook groots - 
kunt betekenen voor onze cliënten, neem dan gerust 
contact op met Linda Virdis (coördinator Franciscus) 
of Mieke Dijker (coördinator vrijwilligers). 
Ze zijn bereikbaar via 046-411 35 00 of per e-mail via 
l.virdis@vivantes.nl of m.dijker@vivantes.nl. 

Hopelijk tot binnenkort!

De locatie Franciscus beschikt over twee bijzonde-
re, kleinschalige woonvormen. Op de afdeling SBB  
wonen senioren met een verstandelijke beperking. 
De afdeling Baeker Heukse is een open afdeling voor 
mensen met een dementieel beeld. Wilt u meer infor-
matie neem dan contact op met de klantadviseurs via 
046-411 35 00 of e-mail klantadviseurs@vivantes.nl. 

Mevr. Weyland geniet met volle teugen van haar speciale huisgenootje Patchi.
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De zorg voor ouderen verbeteren en vernieuwen. 
Met dat doel voor ogen delen zeven zorgorganisa-
ties en twee kennisinstellingen in Zuid-Limburg 
hun expertise en inzichten binnen de Academi-
sche Werkplaats Ouderenzorg. Een unieke kruis-
bestuiving tussen onderzoek en praktijk. Ook Vi-
vantes doet volop mee, hetgeen leidt tot mooie 
initiatieven die medewerkers en mantelzorgers 
in verpleeghuizen dichter bij elkaar brengen.

Het concept werd in 1998 gelanceerd en vindt inmiddels 
wereldwijd navolging. Zeven zorginstellingen in Zuid-
Limburg, de Universiteit Maastricht en  Zuyd Hogeschool 
inspireren elkaar om de zorg voor ouderen naar het niveau 
te brengen waar deze moderne tijd om vraagt. Dat wil zeg-
gen: minder het accent op genezing en meer aandacht voor 
het welzijn en de kwaliteit van leven. “Vroeger moesten de 
cliënt en zijn familie zich schikken naar het regime van het 
verpleeghuis. Tegenwoordig zijn de verwachtingen anders. 
Ouderen willen meer dan ooit zelf bepalen hoe hun leven 
er uitziet”, zegt professor Jan Hamers, hoogleraar Oude-
renzorg aan de Universiteit Maastricht en grondlegger en 
voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.
 
Het vraagt binnen de zorg om een andere manier van den-
ken en doen. Anders gezegd: de kennis die medewerkers 
dertig jaar geleden nodig hadden om goede ouderenzorg 
te kunnen leveren, is anno 2016 niet meer toereikend. 
“Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg geven 
we zorgprofessionals de ‘munitie’ waarmee ze in de prak-
tijk hun voordeel kunnen doen”, aldus professor Hamers. 
De werkplaats bouwt in Zuid-Limburg bruggen tussen on-
derzoek en praktijk. Onderzoekers van de universiteit wer-

ken een dag in de week bij zorgorganisaties. Medewerkers 
van de aangesloten zorginstellingen doen op hun beurt 
onderzoek aan de universiteit en hogeschool om de zorg 
te verbeteren. Jan Hamers: “Verzorgenden, verpleegkundi-
gen, artsen, psychologen, fysiotherapeuten en natuurlijk 
ook de ouderen zelf en hun mantelzorgers; samen bren-
gen we de problemen in de ouderenzorg in kaart en zoeken 
we naar concrete oplossingen. Dit bijzondere partnerschip 
heeft de afgelopen jaren al veel moois voortgebracht. Zo 
worden bewoners van verpleeghuizen tegenwoordig niet of 
nauwelijks meer vastgebonden en is er een methode ont-
wikkeld waarmee verzorgenden en verpleegkundigen beter 

pijn kunnen signaleren bij mensen met dementie. Verder is 
er meer aandacht voor bewegen, hebben zorginstellingen 
meer kennis om ondervoeding en valpartijen van ouderen 
te voorkomen en zijn de effecten van kleinschalig wonen 
voor dementerende ouderen nu beter bekend. 

Onderzoeker Rixt Zijlstra van de Universiteit Maastricht 
werkt bij Vivantes aan initiatieven om zorgmedewerkers 
en mantelzorgers dichter bij elkaar te brengen. Het begon 
met een training om het bewustzijn onder medewerkers 
te vergroten. Om in kaart te brengen wie er allemaal be-
trokken zijn bij de zorg voor cliënten, wie welke rol vervult 
en welke positie de mantelzorger inneemt in het geheel. 

Van daaruit werd gezamenlijk het ideaalplaatje geschetst. 
Rixt Zijlstra: “Mantelzorgers hebben nu nog vaak het ge-
voel dat ze als buitenstaander op bezoek komen in het ver-
pleeghuis. Terwijl je het ook om zou kunnen draaien. Je 
zou nieuwe bewoners en hun familie bijvoorbeeld de sleu-
tel kunnen geven en zeggen: dit is jullie appartement, richt 
het maar in zoals jullie het wensen. Probeer het wonen en 
leven zoveel mogelijk in te vullen zoals jullie het thuis ook 
zouden doen. Vanuit deze bewustwording ontstaan nu 
mooie initiatieven. Zoals een Cliënttafel, waarbij mantel-
zorgers worden uitgenodigd om aan te schuiven voor de 
maaltijd en zo kennis kunnen maken met andere bewo-
ners. Of een Complimentenbord waarop medewerkers en 
mantelzorgers elkaar een compliment kunnen geven en 
met trots ervaringen kunnen delen”, zo vertelt de onder-
zoeker die wekelijks “fluitend naar Vivantes fietst.” “Het 
is bijzonder om samen te zijn met zoveel gemotiveerde 
mensen. Medewerkers die ongelooflijk hard werken voor 
het welzijn van ouderen.”

Academische Werkplaats Ouderenzorg: brug tussen onderzoek en praktijk

Samen verbeteren we de zorg voor ouderen 

Links Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg en rechts Rixt Zijlstra, onderzoeker, beiden verbonden aan de Universiteit Maastricht.

jAARLIjKS SyMpOSIUM AWO

Onder de noemer ‘Schaamte of trots, werken in de 
ouderenzorg anno 2016’ organiseerden Vivantes en 
Mosae Zorggroep in november het zesde symposium 
van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-
Limburg. Medewerkers van de zeven aangesloten  
zorginstellingen deelden hier hun ervaringen en be-
spraken wat er nodig is voor een goede kwaliteit van 
zorg. Voorzitter Jan Hamers: “Met de kennis die dit 
oplevert, kan iedereen in de praktijk zijn voordeel 
doen. Dát is het mooie van dit jaarlijkse symposium.”

“Samen brengen we de 

problemen in de ouderenzorg

 in kaart en zoeken we naar

 concrete oplossingen.”
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WWW.MHROADSTYLING.NL

banieren voertuigreclamebuitenreclame

optiek aan huis

Samen 
verantwoordelijk

Postbus 18, 6170 AA Stein I T (046) 420 35 35 I info@maaskantwonen.nl

www.maaskantwonen.nl

Maaskant Wonen 
verhuurt bijna 

1.900 woningen 
in Stein en Elsloo. 

Kijk op onze 
website voor meer 

informatie.

www.gabriel-hulpmiddelen.nl
Wethouder Sangersstraat 40 Beek  •  T 046 - 4372727  

U bent van harte welkom in onze winkel!

Uw adres voor nieuwe scootmobielen
& gebruikte scootmobielen!

 NIEUW! Opvouwbare
Scootmobiel  Kymco Mini LS
Actieradius 24 km!
Introductieprijs voor  € 1.199,- 

Diverse jong gebruikte 
scootmobielen vanaf € 350,-
Nieuwe Rolstoelen vanaf € 169,-
Nieuwe Rollators vanaf € 59,- 

Bano Benelux B.V. • Lelystraat 57M • 3364 AH Sliedrecht • Bel ons: 0184 785353 • www.banobadkamers.nl 

Bevordert de
Veiligheid en
Zelfredzaamheid.

Het Bano (zorg)badkamerconcept  

 

• Functionele badkamers
• (Elektrisch) In hoogte verstelbare elementen! 
• Hoge Kwaliteit van Leven
• Optimale (arbeids)omstandigheden

Nu voor slechts 

€ 219,-

Deze prachtige katten van ca. 45 cm lengte zijn speciaal 
ontwikkeld voor de ouderenzorg. Ze zien er niet alleen zeer 
levensecht uit, ze voelen en klinken ook net als echte katten. 
Met hun heerlijk zachte vacht, hun kalmerend gespin en 
gezellige miauw vormen ze een prachtige aanwinst voor ie-
dereen die van dieren houdt. Door de ingebouwde sensoren 
reageren deze katten op aaien, knuffelen en beweging, net 
als de echte katten die je kent. leverbaar in 3 kleuren.

www.barryemons.nl
Hoefslag 11 • 5411 LS Zeeland
0486-452626 • info@barryemons.nl

GEZELSCHAP VOOR
IEDEREEN !

Interactieve KAT
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Heeft u meer zorg nodig dan in uw eigen woning 
geboden kan worden, maar woont u liever niet in 
een woonzorgcentrum? Dan biedt Vivantes u een
prima alternatief: het Volledig pakket Thuis. Dit 
maatwerkpakket - compleet met verzorging, ver-
pleging, alarmering, schoonmaak, dagbesteding
en maaltijdvoorziening - bieden we aan in onze 
zorgwoningen in Elsloo, Urmond en Beek, en 
binnenkort is dit pakket ook in Stein en Geleen 
beschikbaar. U krijgt dezelfde verzorging of ver-
pleging als ín het woonzorgcentrum, maar dan in 
uw eigen, ruime zorgwoning. Klantadviseur Karin
Smeets noemt dit ‘het pakket van de toekomst’. 

Op het moment dat u een indicatie krijgt voor een zorg-
zwaartepakket 4 of hoger heeft u recht op 24-uurszorg in 
een veilige omgeving. Tot voor kort werd deze zorg alleen 
aangeboden in een woonzorgcentrum. Maar daar is nu 
verandering in gekomen. U kunt tegenwoordig ook kiezen 
voor een zorgwoning van Vivantes. Via het Volledig Pak-
ket Thuis krijgt u hier exact dezelfde zorg als in het woon-
zorgcentrum zelf. Klantadviseur Karin Smeets legt uit: 
“Onze zorgwoningen zijn uitgerust met domotica dus u 
kunt onze medewerkers 24 uur per dag alarmeren. Ze zijn 
altijd in de buurt en dus snel bij u. In principe kunt u de 
rest van uw leven in zo’n zorgwoning blijven wonen. Een 
verhuizing naar het verpleeghuis is alleen nodig bij zeer ge-
specialiseerde zorg, bijvoorbeeld bij dementie of wanneer 
een complexe medische noodzaak dit vereist. Maar verder 
bieden we hier alle zorg die nodig is. Het mooie van dit 
pakket is dat de geboden zorg flexibel is en wordt aange-
past aan de behoefte van dat moment. En als er structureel 
meer zorg nodig is, zorgen wij ervoor dat uitbreiding van 
de zorg heel soepel geregeld wordt.” 

Meer woongenot
Het voordeel van onze zorgwoningen is dat ze ruimer zijn 
dan de kamers in het woonzorgcentrum. U heeft een aparte 
slaapkamer(s) en een grotere woonkamer en keuken. Meer 
woongenot dus en meer ruimte voor eigen meubels, maar 
ook meer zelfstandigheid en meer privacy. “Ook voor kop-
pels waarbij maar één van de partners behoefte heeft aan 
zorg is dit een perfecte oplossing”, stelt Karin. Of ‘meer van 
alles’ ook leidt tot meer kosten, kan Karin zo niet zeggen: 
“Het Centraal Administratie Kantoor incasseert voor het 
Volledig Pakket Thuis een lage eigen bijdrage die varieert 

tussen de 150 en 850 euro per maand, afhankelijk van het 
inkomen. Ik heb nog niet meegemaakt dat de kosten door-
slaggevend waren in de keuze: de zelfstandigheid en het 
woongenot wegen voor de meeste mensen veel zwaarder.” 

Maatwerkpakket
Het Volledig Pakket Thuis is een maatwerkpakket, dus het 
is belangrijk om vooraf uw behoefte aan zorg goed te in-
ventariseren. “Dat doen we tijdens een huisbezoek”, legt 
Karin uit. “Samen met u en met uw mantelzorger bekij-
ken we de noodzaak, de wensen en de mogelijkheden die 
wij bieden en die uw mantelzorger kan blijven bieden. Dat 
brengen we samen in een zorgarrangement op maat. Wilt 
u bijvoorbeeld gebruik maken van onze warme maaltijden 
en broodmaaltijden? Heeft u behoefte aan dagbesteding? 

Aan schoonmaak? Zo bespreken we al onze diensten en 
leggen uit wat de kosten zijn. Vervolgens nodigen we u uit 
om eens te komen kijken in zo’n zorgwoning, in het restau-
rant en bij de dagopvang. Zodat u een bewuste keuze kunt 
maken. Wij zorgen ervoor dat het maatwerkpakket van uw 
keuze direct na de verhuizing geleverd wordt.” 

Korte wachttijd
Hoe snel de verhuizing naar een zorgwoning geregeld kan 
worden, ligt aan de wachttijd. “Op dit moment valt die 
wachttijd erg mee”, zegt Karin. “Zodra er een zorgwoning 
in Elsloo, Beek of Urmond vrijkomt, bekijken wij wie als 
eerste in aanmerking komt, en dat zijn de mensen met het 
zwaarste zorgpakket. Met een aangevraagd Volledig Pakket 
Thuis heeft u dus voorrang op mensen die alleen thuiszorg 
aanvragen.” 

Volgens Karin Smeets is het Volledig Pakket Thuis het zorg-
pakket van de toekomst: “Ik ben vooral blij met de grotere 
keuzevrijheid die we nu kunnen bieden. De generatie die 
nu behoefte krijgt aan zorg, wil graag eigen keuzes maken 
en de regie stevig in de hand houden. En met dit pakket 
kan dat.”

Volledig Pakket Thuis:
Zelfstandig wonen met alle zorg binnen handbereik

Mevrouw Loijen uit Beek en haar dochter mevrouw Timmers nemen een kijkje in de zorgwoning in Fransiscus tijdens de Burendag op 24 september.

MEER INFORMATIE
Elke zorgwoning, waar het Volledig Pakket Thuis wordt gele-
verd, beschikt over een buitenterras of balkon en is uitgerust 
met een interactief beeldscherm waarmee de buitendeur ge-
opend kan worden en hulp ingeroepen. De verzorgende vindt 
via het scherm de medische gegevens en kan snel handelen 
in geval van nood. 

Wilt u meer informatie, een deskundig advies of een vrijblij-
vend gesprek? De klantadviseurs van Vivantes gaan graag met 
u in gesprek over uw persoonlijke situatie en de diverse moge-
lijkheden. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via 046-411 35 00 
of klantadviseurs@vivantes.nl. Kijk ook op www.vivantes.nl.

“Onze zorgwoningen zijn 

uitgerust met domotica dus u 

kunt onze medewerkers 24 uur 

per dag alarmeren. Ze zijn altijd 

in de buurt en dus snel bij u.”
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Betsy Nijsten, verzorgende niveau 3, vroeg aan 
mantelzorger Liesbeth van Duin, naar haar erva-
ring met betrekking tot de zorg, begeleiding en 
ondersteuning, die ze haar tante geboden heeft. 
De brief van Liesbeth dient als bewijslast voor 
haar opleiding Verzorgende-IG.

Een mantel-
zorger vertelt
Beste Betsy,

Door de jaren heen zijn er nogal wat dingen veranderd 
in de zorg. De zorgzwaarte van bewoners als ook het ver-
loop werd groter, het aantal ‘handen’ kleiner en tegelij-
kertijd werden de regels en protocollen alsmaar strenger. 
Professionele zorg betekende onder andere: meer afstand 
tot bewoners. Gelukkig heb je jezelf steeds de vraag ge-
steld hoe je het werk nog met je hart kon blijven doen, 
binnen een omgeving die steeds harder werd. Ik heb je 
worsteling gezien. Gelukkig, juist door jezelf die vraag te 
stellen ben je zelf niet verhard. Je bent een professional 
die afstand kan bewaren zonder afstandelijk te zijn. Je 
bezit de levenskunst om mensen te stimuleren dingen te 
blijven doen die ze graag doen. Je weet de vitaliteit die uit 
de mensen zelf komt gaande te houden. Tante is daar een 
goed voorbeeld van. 

De vragen uit de vragenlijsten van je opleiding schetsen 
het beeld van één identiteit. Maar in het echte leven laten 
mensen meerdere hoedanigheden zien. Bewust maar ook 
onbewust. Mijn tante is voor mij de liefste tante van de 
wereld en dit beeld van haar blijft bestaan, ook nu ze al 
gestorven is. Ze was sociaal, ze deed aan veel dingen mee 
en ze heette iedereen die bij haar binnen kwam welkom. 
Maar daarnaast was er ook een andere tante. Ze was in 
haar jeugd ernstig getraumatiseerd. Dit heeft haar leven 
lang invloed gehad. 

Een thuis is een plek waar je kunt ontspannen. Waar je in 
vertrouwen kunt tonen wat er nog meer in je leeft dan al-
leen lief en aardig. Tante voelde zich thuis in Bloemenhof. 
Ze kon daar helemaal zijn wie ze was, mede door men-
sen zoals jij. Je begreep de woorden achter de woorden. 
Je voelde intuïtief aan wanneer ze eigenlijk iets anders 
bedoelde. En wanneer ze ongeremd boos werd begreep 
je waar dit vandaan kwam. Je reageerde niet op de boos-
heid zelf. Je liet haar even met rust en kwam later terug 
om uit te vinden waar nu het knelpunt zat. Je wist haar 
te kalmeren. Ze was zo bang om haar autonomie te ver-
liezen. Ze wilde niet betutteld worden. Maar waar ligt de 
grens? En wie bepaalt dat wanneer de bewoner de eigen 
grenzen niet meer kent?

Een mens is niet het ene: zelfstandig en volwassen óf het 
andere: afhankelijk en kinderlijk. Mensen en dus ook tan-
te zijn én én. Jij verstaat de kunst om met het echte om 
te gaan. Je ziet welke woorden en welke daden nodig zijn 
binnen de grenzen die zijn gesteld. Hierdoor kon tante 
met al haar beperkingen blij blijven met haar leven. 

Betsy, ik dank je hartelijk dat je haar daarin zo goed hebt 
begeleid. Ik hoop dat je je passie kunt blijven volgen, sa-
men met mensen die hetzelfde willen: binnen een team 
dat werkt vanuit het hart, doen waar je zo goed in bent. “

Liesbeth van Duin, Geleen

jasper en Rens, beiden 4e jaars student aan de 
Zuyd Hogeschool in Heerlen volgen de oplei-
ding Elektrotechniek met als uitstroomrichting 
Energie & Automatisering. In het laatste jaar van 
de opleiding volgt iedere student twee minoren 
van elk twintig weken. Tijdens hun minor Smart 
Automation werken jasper en Rens, naast hun 
reguliere lessen, aan een Zorginnovatie project 
in opdracht van de firma SOLUZO. Het eind-
resultaat van het Zorginnovatie project wordt 
opgeleverd en geïmplementeerd in het Zorg  
Innovatie Atelier in Elsloo.

Het Zorginnovatie project ‘stand detectie’
In het Zorginnovatie Project komen diverse onderwerpen 
en innovaties aan bod. Eén van deze innovaties is het ont-
werpen van een laagstand detectie. Deze innovatie is ont-
staan uit een onderzoek dat uitwees dat een groot deel van 
de valpartijen in de zorg plaatsvinden vanuit bed. Volgens 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moeten de 
bedden, wanneer de patiënt hierin ligt, altijd in de laagste 
stand staan. Dan is de impact van een mogelijke val name-
lijk kleiner. De praktijk wijst uit dat dit in veel gevallen niet 
gebeurt en het bed in de hoogste stand wordt achtergela-
ten. Om er voor te zorgen dat de verpleging een melding 
krijgt wanneer het bed niet in de laagste stand staat, gaan 

Jasper en Rens een ‘stand detectie’ ontwerpen. Ze doen dit 
in samenwerking met Dana Pepels, HBO verpleegkundige 
geriatrie & gerontologie (VGG) bij Vivantes. De detectie 
moet eenvoudig te plaatsen en te bedienen zijn. Zij stre-
ven ernaar om in februari 2017 een werkend prototype op 
te kunnen leveren.

jasper Schoenmaekers
Als student Elektrotechniek met specialisatie Energie & 
Automatisering, volg ik momenteel de minor Smart Auto-
mation. Voor deze HBO studie heb ik twee MBO studies 
afgerond namelijk Technicus en Commercieel Technicus. 
Tijdens mijn MBO opleidingen heb ik diverse stages ge-
lopen bij Spie Nederland B.V. Via de contacten die ik aan 
mijn stage heb overgehouden, ben ik bij dit interessante 
project van SOLUZO terecht gekomen.

Rens Op het Roodt
Als Student aan Zuyd Hogenschool volg ik de opleiding 
Elektrotechniek. Mijn uitstroom richting is Energie &  
Automatisering met als minor Smart Automatisering.  
Voorafgaande aan deze HBO studie heb ik de MBO op-
leiding Mechatronica gevolgd. Mijn klasgenoot Jasper 
Schoenmaekers zocht een medestudent voor een project  
bij SOLUZO. Daar ben ik super enthousiast over.

Kijk voor meer informatie over 
het Zorg Innovatie Aterlier op 
www.zorginnovatieatelier.nl.

Dana Pepels, HBO verpleegkundige geriatrie & gerontologie (VGG), geeft tijdens Burendag uitleg in de zorgwoning van het Zorg Innovatie Atelier.

Techniek in de zorg

Vacature HBO verpleegkundige bij Vivantes
Wij zoeken specialisten op het gebied van zorgverlening in de ouderenzorg met een talent voor het coachen van 
collega’s. Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, oog voor kwaliteit en geïnteresseerd in innovatie.

Ben je HBO Verpleegkundige, in bezit van een geldige BIG registratie en fulltime beschikbaar? 
Kijk dan op www.vivantes.nl voor de actuele vacatures.
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Vivantes vindt het belangrijk dat medewerkers 
zich voortdurend blijven ontwikkelen. Naast  
de vele trainingen die we jaarlijks faciliteren 
om kennis en vaardigheden van medewerkers  
up-to-date te houden, krijgen medewerkers ook 
de mogelijkheid om hun opleidingsniveau te  
verhogen, en zo hun kansen op een betere baan 
te vergroten. Op dit moment volgen twaalf me-
dewerkers een tweejarige opleiding tot verzor-
gende-IG. Daarnaast zijn zeven medewerkers 
bezig met een ander trainingstraject dat ook 
leidt tot een diploma Verzorgende-IG. We spra-
ken met Veerle Creyns en Lucette Hofsteenge 
die deze mooie kans niet lieten liggen. 

Lucette: “Heel blij dat ik op mijn 
leeftijd nog zo’n mooie kans krijg”

Lucette werkte tot voor kort als ‘helpende’ bij Vivantes. Dat 
is een functie op MBO-niveau 2. Ze krijgt nu de kans om 
zich door te ontwikkelen tot Verzorgende-IG: een opleiding 
op MBO-niveau 3. “Die opleiding stond al heel lang op mijn 
verlanglijstje, maar na onze verhuizing naar Limburg was 
het moeilijk om een vast contract te krijgen en kwam ik dus 
ook niet in aanmerking voor zo’n opleiding. Ik ben nu 57 en 
had de hoop eigenlijk al opgegeven. Misschien was ik ook 
wel te oud om die stap nog te zetten? Maar toen er twaalf 
opleidingsplekken voor de opleiding Verzorgende-IG vrij 
kwamen, heb ik toch gesolliciteerd. Mijn hart maakte echt 
een sprongetje toen ik hoorde dat ik geselecteerd was: ging 
mijn wens nu dan eindelijk uitkomen? Maar tegelijk werd 
ik ook bloednerveus: kon ik het wel aan? Ik heb goede ge-
sprekken gevoerd met de coördinator bij HRM en met het 
opleidingsinstituut en zij hebben me het vertrouwen gege-
ven dat ik het kan, en dat ze me goed gaan ondersteunen. 
Ik ga er gewoon voor: ik ben heel blij dat ik op mijn leeftijd 
nog zo’n mooie kans krijg.”

“In september is de tweejarige opleiding van start gegaan 
met één volledige lesweek bij Leeuwenborgh in Maas-
tricht. Na die week ben ik gestart met mijn eerste stage 
binnen Vivantes, waar ik in de praktijk veel leer van mijn 
collega’s. In de komende twee jaar ga ik op vier verschil-
lende plekken binnen Vivantes stage lopen. Daarnaast ga 
ik elke vrijdag naar school en maak ik thuis mijn opdrach-
ten. Er gaat aardig wat vrije tijd in zitten, maar dat heb ik er 
graag voor over. Het werk wordt zoveel leuker als ik straks 
Verzorgende-IG ben. Daar kijk ik echt naar uit.” 

Veerle: “Mooi dat ik me mocht 
doorontwikkelen tot EVV’er”

In de tijd dat Veerle haar MBO 3-opleiding tot verzorgende 
met succes afrondde, bestond het diploma Verzorgende-
IG nog niet. En dat papiertje heeft ze wel nodig als ze haar 
werk als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) wil 
blijven doen. “Ik had al een tijdje de ambitie om EVV’er 
te worden maar miste net die twee letters ‘IG’ op mijn di-
ploma. Toen binnen ons team de functie van EVV’er werd 
opgestart, was ik heel blij dat ik een jaar de kans kreeg 
om in de praktijk te laten zien dat ik die functie aan kan. 
Na een goede beoordeling krijg ik nu de kans om mijn 
diploma alsnog te halen. Sinds mei volg ik een speciaal 
trainingstraject om de ontbrekende theoretische kennis en 
vaardigheden aan te leren. Via een computerprogramma 
moet ik bewijzen welke kennis en vaardigheden ik be-
heers. Zo wordt vanzelf duidelijk op welke onderdelen ik 
nog bijscholing nodig heb. Die lessen volg ik samen met 
zes Vivantes-collega’s die ditzelfde traject volgen. Zo heb-
ben we zes woensdagen praktijkles gehad in het uitvoeren 
van bepaalde medische handelingen.” 

“Het is de bedoeling dat ik in januari al mijn certificaten en 
bewijsstukken compleet heb zodat ik aan de examencom-
missie kan laten zien dat ik dat diploma van Verzorgende-
IG waard ben. Want ik wil dit werk als EVV’er heel graag 
blijven doen. Ik coördineer de zorg van zes cliënten en ben 
het eerste aanspreekpunt voor hun familie. Samen met col-
lega’s, artsen en familie zoek ik naar manieren om de zorg 
aan een cliënt zo goed mogelijk op maat aan te bieden. 
Op die manier kan ik nog meer betekenen voor een cliënt 
en dat geeft veel voldoening. Al die extra verantwoordelijk-
heden maken mijn werk nog leuker en uitdagender.”  

Vivantes medewerkers volgen opleiding tot Verzorgende-IG
Links Lucette Hofsteenge en rechts Veerle Creyns

Vacature 
Verzorgende-IG
Ondanks het feit dat wij intern mensen de gelegen-
heid bieden om bij te scholen tot verzorgende-IG, 
zijn we nog steeds op zoek naar gepassioneerde, 
gediplomeerde mensen. 

Wil jij collega worden van Betsy, Veerle, Lucette en 
Dana? Kijk dan op www.vivantes.nl voor de actuele 
vacatures.
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Met passie voor hun vak, persoonlijke aandacht en specifieke 

vakkennis proberen onze behandelteams kleur te geven aan het leven 

van hun cliënten. 

Bij Novicare werken artsen gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde, 

psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. 

Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met chronische 

en/of meerdere aandoeningen zoals bijvoorbeeld dementie, reuma, 

COPD en Parkinson. 

Novicare levert deze behandeling in verpleeghuizen, zoals bij Vivantes. 

Daarnaast behandelen wij mensen aan huis, met als doel ervoor te 

zorgen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Ook ondersteunen wij 

bij revalidatie thuis. Dit doen wij via Novicare Vitaal Thuis.

Sinds 2012 is Novicare ook actief in Limburg. 
Wij zijn een landelijke, zelfstandige behandeldienst.  

Het leven 
kleur 
geven

www.novicare.nl

Of er nu behandeling nodig is van een gespecialiseerde arts in ouderen-

geneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of 

diëtist; al onze behandelaren komen aan huis. Door goede contacten met 

huisartsen en de thuiszorg is het mogelijk thuis de optimale ondersteuning te 

bieden. Alle behandelaren van Novicare Vitaal Thuis werken ook in het 

verpleeghuis en brengen hun kennis en ervaring daarvan mee. 

Als het gewenst is, adviseren zij ook mantelzorgers. 

Voor veel ouderen lijkt het niet haalbaar om langer 
thuis te blijven wonen. Met de juiste ondersteuning 

is er echter veel mogelijk.

langer 
vitaal 
thuis

www.vitaalthuis.nl

Herkent u zichzelf hierin of bent u bezorgd om uw 
partner of ouder?  Bel ons dan:       046 800 19 40. 

Wij bespreken graag vrijblijvend met u wat 
we voor u kunnen betekenen.
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Elkaar helpen is toch 
vanzelfsprekend?

 

Marie-Cécile, Rabobank Westelijke Mijnstreek:  
“Doe het gewoon, want helpen is wederzijds plezier.”

Heb je hulp nodig, wil je je hulp  
aanbieden óf wil je hulp organiseren  

rondom iemand?  
Maak dan een account aan  

op www.wehelpen.nl.


