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De COVID-pandemie heeft een zware druk 

gelegd op de zorg. IC’s waren overvol 

en ook op de diverse verpleegkundige 

afdelingen moest plaats gemaakt worden 

voor corona-patiënten. Regelmatig kregen 

de verpleegkundigen de loftrompet. Een 

vergeten groep verpleegkundigen zijn de 

wijkverpleegkundigen. Het is alle ‘hands’ 

aan dek in de wijkverpleging.

Wijkverpleegkundigen verzorgen met 

al hun kennis en vaardigheden de 

patiënten die niet in het ziekenhuis 

zijn opgenomen of daar net uit zijn 

ontslagen. Nancy van den Berg-Kester 

(wijkverpleegkundige bij Careyn) liet 

zich niet ontmoedigen en zette er nog 

een tandje bij. “Wijkverpleging is de 

persoonlijke, lichamelijke zorg van een 

patiënt. Verpleging aan het bed. Dus 

niet de huishoudelijke ondersteuning. 

Dat is voor veel mensen verwarrend. 

Wij doen niet de vaat en ook geen 

boodschappen. Wij hebben het mandaat 

van de zorgkantoren om indicaties en 

zorgplannen te maken. Wij doen hetzelfde 

als een verpleegkundige in het ziekenhuis 

maar dan bij onze klanten thuis.”

Professionals

Voordat Nancy als wijkverpleegkundige 

ging werken, heeft zij onder andere in 

het Holy Ziekenhuis gewerkt.  “In het 

Holy Ziekenhuis heb ik mijn diploma 

mbo-verpleegkundige behaald. Drie jaar 

geleden heb ik ook mijn hbo-diploma 

gehaald. Ik werk nu ruim vijftien jaar bij 

Careyn. Mijn werk is heel afwisselend. 

Van een katheter plaatsen tot en met 

de wondzorg of een douchebeurt. Je 

werkt ook nooit op dezelfde locatie maar 

altijd bij de klant thuis. Het verschil 

met het werken als verpleegkundige in 

een ziekenhuis is dat je de klant ook 

beter leert kennen. Wij hebben klanten 

die we soms een paar dagen maar ook 

wel eens een paar jaar verzorgen. Dat 

schept toch een band. In Monster is 

Careyn gestart met een wijkleercentrum. 

Gedurende de schoolperiode leiden we 

daar zes stagiairs op voor een mbo- of 

hbo-diploma. Daarnaast hebben we 

uiteraard de bestaande leerlingen die wij 

begeleiden. Het is best veel werk maar 

super leuk om te doen. We delen kennis 

en energie met elkaar.”

Corona

In het begin van de corona-crisis 

had de wijkverpleeging nog geen 

beschermingsmateriaal. Later kregen zij 

mondmaskers, handschoenen en in het 

geval van een corona-patiënt die zij thuis 

moesten verzorgen een beschermingspak. 

“Dat was best zwaar en heel warm. 

Gelukkig hebben wij niet heel veel 

klanten met COVID-19 gehad. We hebben 

een paar klanten gehad die zijn overleden 

aan de gevolgen van een besmetting met 

COVID-19. Er is wel een aantal collega’s 

besmet geraakt, waardoor het een heftige 

periode is geweest. Het moeilijkste vond 

ik dat je geen collega’s meer fysiek kon 

ontmoeten Dat is vaak het startpunt van 

de dag.”

Trend

Joke Schokker is manager zorg bij 

Careyn en verantwoordelijk voor tien 

wijken in de Westlandse regio. Bij elkaar 

zijn dat circa 150 medewerkers. “De 

laatste jaren heeft er een verschuiving 

plaatsgevonden van de ziekenhuiszorg 

naar de wijkverpleging. Nu de reguliere 

zorg in het ziekenhuis weer opgang 

komt, krijgen wij het extra druk. In 

een ziekenhuis word je tegenwoordig 

voor een operatie soms maar een dag 

opgenomen. Daarna worden ze verzorgd 

door een wijkverpleging. Een trend 

die zich al enkele jaren voordoet. Ook 

worden mensen steeds ouder en blijven 

steeds meer ouderen thuis wonen. Soms 

met dementie, Alzheimer en andere 

ouderdomsgerelateerde klachten. Dat legt 

extra druk op de wijkverpleging. 

Tekort

Wij hebben sowieso een tekort aan 

wijkverpleegkundigen. Dat betekent dat 

wij niet iedere klant kunnen aannemen. 

We proberen alle kanten patiënten 

aan te nemen, maar we moeten soms 

helaas nee-verkopen. Niet alleen Careyn 

maar ook bij andere organisaties in de 

wijkverpleging. Als patiënten zichzelf 

enigszins zelfstandig kunnen verzorgen, 

proberen wij hen echt te stimuleren 

om dit ook echt te doen. We moeten 

steeds vaker kijken of de professionele 

verpleging echt noodzakelijk is. Wij zijn 

in gesprek met de landelijke en lokale 

overheid hoe wij maatwerk medische 

zorg kunnen verlenen en hoe zij kunnen 

faciliteren bij de zorg waarbij niet direct 

een verpleegkundige noodzakelijk is. 

Ook de Zorgkantoren denken mee hoe de 

verschillende financieringsvormen beter 

benut kunnen worden om de druk bij 

de wijkverpleging te verminderen door 

andere zorginstanties te betrekken bij de 

niet medische wijkverpleging. 

Handen aan het bed

Wil je afwisselend werk in de 

wijkverpleging? Kijk op de website 

www.werkenbijcareyn.nl voor 

verschillende openstaande vacatures. 

Ook Pieter van Foreest en Humanitas 

kunnen nog tal van professionele 

zorgverleners gebruiken die met het 

juiste diploma in verschillende 

functies direct aan de slag kunnen.

Alle ‘hands’ aan dek voor wijkverpleging

Berichtgeving op pagina’s 8 en 9

Gezond Zijn Beter Worden is een van de 

titels van Uitgeverij West Media. Naast 

de weekkranten zoals Het Hele Westland 

en de nieuwskranten in kernen in de 

Westland, Hoek van Holland en Midden-

Delfland en meer, is Gezond Zijn Beter 

Worden een zogenoemde special. Het is 

een krant die gericht is op een lezersgroep 

die geïnteresseerd is in onderwerpen over 

gezondheid, welzijn en zorg. In deze uitgave 

daarom weer een keur aan onderwerpen op 

dit gebied.

 

Gezond Zijn Beter Worden is in 2020 

toegevoegd als een van de titels die West 

Media uitgeeft. In 2019 ben ik benaderd 

door commercieel directeur Ardi Voskamp 

om mijn interesse voor de krant te peilen. 

Hij vond het wel een titel die bij mij past. 

En dat klopt. Afgelopen maart was Ardi nog 

volop betrokken bij mijn eerste uitgave van 

Gezond Zijn Beter Worden. Nuchter als altijd. 

En toen werd het stil. Ardi had al enige jaren 

te kampen met zijn gezondheid, maar nu 

was hij toch wel heel snel achteruit gegaan. 

Afgelopen maand is hij veel te jong thuis 

overleden. 

 

Ardi ken ik ongeveer 30 jaar. Ik leerde hem 

kennen als teamgenoot van mijn broertje 

Frank. Zij speelden altijd in het eerste 

elftal van VV Monster. Ardi werd door zijn 

voetbalvrienden ook wel Art genoemd. Dat 

is sneller dan Ardi. En snel was hij. Ardi 

liep altijd voorop. Wat mij betreft mag er 

aan de titels van West Media nog een titel 

toegevoegd worden. Een titel voor Ardi: The 

Art of living. Want ondanks zijn ziekte, heeft 

hij alles uit het leven gehaald dat er voor hem 

in zat. Dank je wel voor je voorbeeld Ardi. Ik 

zal jouw voorbeeld missen.

 

Jan Cammeraat
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Art of living

Wijkverpleegkundigen verzorgen met al hun kennis en vaardigheden de patiënten die niet in het zie-

kenhuis zijn opgenomen of daar net uit zijn ontslagen. 
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KOM JIJ BIJ ONS WERKEN 

IN DE VLOOT, WOERDBLOK, 

ROZENHOF OF DE ARK?

In de Vloot, Woerdblok, Rozenhof en de Ark zijn wij op zoek 

naar collega’s die onze teams komen versterken. Je kunt 

hier aan de slag als Verzorgende IG, EVV’er of als MBO/HBO 

Verpleegkundige. 

Je bent van harte welkom met je frisse ideeën en 

werkplezier! En wil je jezelf verder ontwikkelen dan vind je 

bij de Vloot, Woerdblok, Rozenhof en de Ark volop ruimte 

en ondersteuning bij scholing.

Zowel partti  me als fullti me kun je bij Careyn aan de slag. 
Samen kijken we naar de mogelijkheden!

Je vindt bij Careyn dus een baan die echt in je leven past.

Wil je meer informati e over de functi es of de locati e?  
Hiervoor kun je contact opnemen met Kim Voormeeren, 

Recruiter, via telefoonnummer 06-82184132. 

Liever direct solliciteren? 
Stuur dan je CV naar recruitment.dwo-nwn@careyn.nl.
Hopelijk tot snel bij Careyn!

Versterk je mentale 
weerbaarheid 

Training voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar

Je emoties de baas
In deze training leer je je gevoelens te herkennen en een naam te geven. Je leert te praten over
hoe je je voelt, hoe je je kunt gedragen in moeilijke situaties en hoe je kunt voorkomen dat je
problemen krijgt.

Data: maandag 4 oktober t/m 29 november 2021 (8 bijeenkomsten, met herfstvakantie ertussen) 
Tijden: 15.30 tot 17.00 uur
Locatie wordt nader bepaald in het Westland
Aanmelden kan tot maandag 6 september

Doe-praatgroep 
De Doe-praatgroep is bedoeld voor kinderen van ouders met psychische- of verslavings-
problemen. Als je vader of moeder psychisch ziek of verslaafd is, heeft dat invloed op het hele
gezin en dus ook op jouw leven. Erover praten met leeftijdsgenoten die weten hoe het is om een
ouder te hebben met deze problemen, kan je helpen om beter met je eigen situatie om te gaan.

Data: dinsdag 12 oktober t/m 7 december 2021 (8 bijeenkomsten, met herfstvakantie ertussen)
Tijden: 15.30 tot 17.00 uur
Locatie wordt nader bepaald in het Westland
Aanmelden kan tot maandag 13 september

Bovengenoemde trainingen zijn kosteloos. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar 015 260 74 47.

GGZ Delfland biedt trainingen om je mentale weerbaarheid te versterken en om
psychische problemen te voorkomen of te beperken. Voor jouw en onze veiligheid
houden we op onze locaties rekening met 1,5 meter afstand en zijn er gezondheids-
en hygiëneregels voor iedereen. 

Je wilt iets anders, namelijk een gezonder en slanker lijf. 

Maar je blijft stil staan? Je kijkt passief toe hoe ongelukkig 
jij jezelf voelt. En je komt niet verder?? Hijs dat anker, kom 
in beweging. Neem contact op en zet samen koers. Koers 
naar grip en naar de beste versie van jezelf. Wat zal dat 
heerlijk voelen. Veel mannen en vrouwen gingen je voor. 
Ze kijken uit naar een mooie zomer vol zelfvertrouwen. 
Bel of app gewoon, we doen het samen. Het enige wat 
je hebt te verliezen zijn de rottige kilo's. www.coachsizz.nl 

“JE WORDT DE BESTE VERSIE VAN JEZELF!”

Goed nieuws voor mensen die het jojo-effect zat 
zijn en dit jaar gezond en stralend over het strand 
willen lopen: zij kunnen in ’s-Gravenzande  
terecht bij afslankcoach Angelique Verra. “Nee, 
je krijgt niet je zoveelste crash-dieet,” benadrukt 
Angelique. “Ik help je deskundig en verantwoord 
aan een nieuwe mindset én lifestyle! Dat geeft 
niet alleen verbluffende resultaten, de kans dat je 
terugvalt is heel klein.”

Angelique runt de eerste Westlandse vestiging 
van CoachSizz, initiatief van twee Rotterdamse 
zusjes die een speciale methode uitdachten 
om kilo’s te verliezen. “Het dieet is helemaal 
uitgebalanceerd, alles zit erin: je komt geen  
vitamine of vezel tekort. 
Toen ik kennismaakte met CoachSizz werd ik 
zo enthousiast, dat ik besloot om hier in het  
Westland een eigen praktijk te openen.” 
De CoachSizz-methode is geschikt voor bijna  
iedereen, aldus Angelique. “Ik stel samen met  
de cliënt een maatwerktraject samen,  
dat bestaat uit een combinatie van onze  
gezonde, gevarieerde maaltijdvervangers en het 
aanleren van een nieuwe, gezonde levensstijl. 
Wij gaan samen de strijd aan met het gewicht 
dat jij zou willen verliezen. Iedereen bepaalt  
zelf welk einddoel moet worden bereikt, en hoe 
snel dat moet. Je betaalt één keer €25 inschrijf-
kosten en natuurlijk de dieetproducten die  
je nodig hebt. Verder zijn alle consulten en  
wekelijkse weegmomenten gratis.”

Met jaren ervaring als casemanager verzuim  
begrijpt Angelique hoe belangrijk het is om goed 
in je vel te zitten en te investeren in gezondheid. 
“Bovendien weet ik precies hoe ik mensen  
kan motiveren om ook pittige trajecten vol te 
houden!” vertelt ze enthousiast. “Heb je af en 
toe een moeilijk moment, dan kun je rekenen op 
mijn ondersteuning: met een appje, telefoontje 
of extra consult. Ik laat je niet los, we doen het 
samen!” 

Wil je meer informatie over CoachSizz? 
Neem dan contact op met Angelique: 
06-20805014 of via Angelique@coachsizz.nl.
Volg op instagram: Coach-Angelique Westland
www.coachsizz.nl

Volg op Instagram 

Coach-Angelique Westland

 angelique@coachsizz.nl 

of bel 06-20805014
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Bij de opening van het nieuwe hospice van 

Stichting Beukenrode in ‘s-Gravenzande, 

eind september, treedt een drietal 

bestuursleden af en treden er drie nieuwe 

bestuursleden aan. Henk Salome en 

Corine Vreugdenhil hebben beiden twee 

termijnen als bestuurslid gediend en 

treden statutair af. Henk Salome geeft 

de voorzittershamer over aan Sylvia 

Vollebregt. Corine Vreugdenhil wordt 

opgevolgd door Annie van Antwerpen.  

Sylvia Vollebregt is als voormalig directeur 

van Vitis Welzijn in Westland geen 

onbekende. Annie van Antwerpen heeft 

een verpleegkundige achtergrond en vult 

zo het bestuur qua expertise goed aan.  

Elly van der Wilk heeft één termijn als 

bestuurslid volgemaakt. Bij de fusie 

van TerminuZ, vrijwilligers palliatieve 

en terminale thuiszorg, is Van der Wilk 

vicevoorzitter voor één bestuursperiode 

geworden om de belangen van de 

thuisvrijwilligers te waarborgen. Drie 

jaar na de fusie zijn de thuisvrijwilligers 

een gewaardeerd onderdeel van de 

‘Beukenrode-familie’ geworden. Het is  de 

taak van het nieuwe bestuur de hospice- 

en thuisvrijwilligers evenveel aandacht te 

schenken en de bestaande verschillen op 

waarde te schatten. 

Bestuurswisseling 

Beukenrode 

De Nederlandse gezondheidszorg is 

één van de beste ter wereld. Iedereen 

betaalt eraan mee, via belastingen en 

de verplichte basiszorgverzekering. Zo 

kunnen we allemaal - jong, oud, gezond 

of ziek - rekenen op goede zorg wanneer 

we die nodig hebben. Maar de zorgkosten 

stijgen: we worden ouder, er komen 

steeds meer dure medicijnen en ook 

de kosten voor langdurige zorg stijgen. 

Het Zorginstituut waakt erover dat onze 

zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit 

alles om ons geld voor de zorg alleen te 

besteden aan waardevolle behandelingen 

waarvan vaststaat dat die écht werken. 

Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke 

keuzes maken we uiteindelijk voor en 

namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat 

iedereen ook in de toekomst toegang 

houdt tot goede en betaalbare zorg.

Zorginstituut Nederland publiceert 

ieder kwartaal een bericht over de 

kostenontwikkelingen van het basispakket 

(Zorgverzekeringswet) en de langdurige 

zorg (Wet langdurige zorg). Door zorguitval 

in verband met de coronacrisis daalden 

volgens het Zorginstituut de kosten van 

de reguliere zorg in het basispakket 

in 2020 met 4,7% ten opzichte van 

2019. Dat is een daling van 2,2 miljard 

euro. Daartegenover staan de extra 

coronakosten van 3,9 miljard euro. 

Daardoor stijgen de totaal gemaakte 

kosten in de Zvw met 3,7%. Dat blijkt 

uit de voorlopige cijfers van het vierde 

kwartaalbericht 2020 van de ZorgCijfers 

Monitor. 

Reguliere zorg nam 

in 2020 af met 2,2 

euro miljard

Wanneer je door ziekte niet meer in staat 

bent om beslissingen te nemen, wie doet 

dit dan voor jou? Daar gaat dit artikel 

over.

Een levenstestament is een document 

waarin staat wie tijdens je leven 

financiële en/of medische beslissingen 

voor jou mag nemen als je dat zelf niet 

meer kunt.

Wat kan er worden vastgelegd in het 

levenstestament?

Je kunt veel vastleggen in het 

levenstestament. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de regeling 

voor financiën en voor gezondheid.

Regeling voor financiën 

Ten aanzien van je financiën kun je 

denken aan een regeling van de volgende 

onderwerpen:

• Wat moet er met je woning gebeuren 

als je bijvoorbeeld wordt opgenomen 

in een verzorgingsthuis? Mag de 

gevolmachtigde de woning verkopen? 

Mag de gevolmachtigde de huur 

opzeggen?

• Wie doet je aangifte 

Inkomstenbelasting?

• Wie regelt je bankzaken en andere 

financiële beslissingen?

• Mag de gevolmachtigde jouw geld 

lenen aan anderen of aan zichzelf?

• Mag de gevolmachtigde schenkingen 

doen aan bijvoorbeeld je familie? Zo ja, 

hoeveel mag er worden geschonken en 

onder welke voorwaarden?

Regeling voor gezondheid

Ten aanzien van je gezondheid kan je 

denken aan een regeling van de volgende 

onderwerpen:

• Op welke wijze wil je worden verzorgd 

als je ernstig ziek bent?

• Welke beslissingen moeten er worden 

genomen over je behandeling, wil je 

een zogenaamd behandelverbod?

• Hoe sta je tegenover euthanasie? Je 

kunt je wensen hierover opnemen in 

je levenstestament, maar uiteindelijk 

beslist je arts.

• Heb je een voorkeur met betrekking tot 

een opname in een verzorgingstehuis? 

Of wil je zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen?

Wie wordt de gevolmachtigde?

In het levenstestament wijs je iemand aan 

die namens jou beslissingen mag nemen 

over je financiën. Dat kan je echtgenoot 

of partner zijn, of een kind. Daarbij 

zou je ook kunnen denken aan een 

professionele organisatie zoals Bewind 

Partners (zie www.bewindpartners.nl) 

Je verstrekt deze persoon of organisatie 

een volmacht. 

Hiermee kan 

hij of zij als 

gevolmachtigde 

zelfstandig 

handelen op het 

moment dat jij niet 

meer in staat bent 

om beslissingen te 

nemen.

Het kan verstandig zijn de verschillende 

taken te verdelen over verschillende 

mensen: bij de één leg je een volmacht 

neer met betrekking tot je financiën, 

bij de ander leg je een volmacht neer 

met betrekking tot je gezondheid. Het 

is daarbij ook aan te raden om op te 

nemen wie je als ‘tweede’ gevolmachtigde 

ziet. Dit voor het geval dat de eerst 

aangewezen persoon de taak niet kan of 

wil uitoefenen.

Hierboven staan belangrijke redenen om 

een levenstestament op te laten stellen. 

Houd zelf de regie!

Wil je meer weten over een 

levenstestament? Neem contact op met 

mr. Steffie Michels (foto), zij is notaris 

bij Westport Notarissen. Telefoon: 085-

0133600, website: 

www.westportnotarissen.nl.

Moet ik een levenstestament opstellen?

Op het Sint Joristerrein in Delft is het 

officiële startsein gegeven voor de bouw 

van de nieuwe Wlz voorziening.

In het bijzijn van Iris Bandhoe (raad 

van bestuur), Daan van Dam (manager 

behandelzaken), Barbara Brouwer 

(manager bedrijfsvoering), Gijs Puijman 

(projectleider vastgoed & huisvesting) 

en Ellen Dekker (manager facilitair 

bedrijf & vastgoedbeheer), gaf Diana 

Bron (voorzitter van de cliëntenraad) als 

vertegenwoordiger van de cliënten vanuit 

de hei-installatie een klap op de eerste 

paal. Hiermee is de bouw van de nieuwe 

voorziening voor langdurige zorg cliënten 

en cliënten met een dubbele diagnose 

een feit. 

Aanvulling

De nieuwe langdurige zorg voorziening 

van GGZ Delfland komt te staan op het 

terrein aan de Sint Jorisweg in Delft. 

In deze voorziening komen mensen te 

verblijven met psychische problemen 

die langdurige zorg nodig hebben. Ook 

mensen met psychische problemen in 

combinatie met een verslaving, ook 

wel bekend als dubbele diagnose, 

zijn welkom en kunnen in de nieuwe 

voorziening onder één dak begeleid en 

behandeld worden. Bij een verslaving 

kun je denken aan bijvoorbeeld softdrugs 

en/of alcohol. GGZ Delfland behandelt 

geen harddrugsverslavingen. De kliniek 

is een aanvulling op de reeds bestaande 

detoxkliniek. Het gaat om cliënten 

die vallen onder de wet langdurige 

zorg (Wlz), maar ook cliënten met een 

Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke 

ondersteuning).

Voorgeschiedenis

Al in 2018 hebben Gemeente Delft, DSW 

Zorgkantoor, stichting Perspektief en GGZ 

Delfland afgesproken dat GGZ Delfland 

een dergelijke voorziening zou opstarten 

voor cliënten met een langdurige 

zorgvraag, soms in combinatie met een 

verslaving. Nu is dat dan zover. Begin 

2022 stromen er 40 cliënten in die nu nog 

bij Perspektief verblijven. Veel van deze 

cliënten zijn al bekend bij GGZ Delfland, 

omdat zij al door de behandelaren 

uit de FACT-teams van GGZ Delfland 

behandeld worden bij Perspektief. Met 

de nieuwe voorziening komen deze 

cliënten integraal over van Perspektief 

naar GGZ Delfland. Het wordt mogelijk 

om het langdurig verblijven, begeleiden 

en behandelen voor deze groep cliënten 

onder één dak geïntegreerd aan te 

bieden. Na de instroom van de cliënten 

van Perspektief is er ook ruimte voor 

andere zorgaanbieders om cliënten door 

te verwijzen naar deze voorziening.

Eerste paal voorziening 
voor langdurige zorg GGZ

V.l.n.r: Gijs Puijman, Daan van Dam, Iris Bandhoe, Ellen Dekker, Barbara Brouwer en Diane Bron in de 

hei-installatie.  Foto: GGZ Delfland
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‘Wij zijn hier vorig jaar als één van de eerste zieken-

huizen in Nederland mee gestart’, vertelt internist 

Thomas Slee enthousiast. ‘Wij begeleiden nu ongeveer 

80 patiënten met een verhoogde bloeddruk via thuis-

monitoring. De patiënt krijgt een bloeddrukmeter mee 

om thuis te meten en geeft via de thuismonitoring app 

op de smartphone de gemeten waarden door.’ 

Alarmbellen

Als na een meting blijkt dat de gemeten waarden 

afwijken, geeft het systeem een melding door in de 

vorm van een alarmbel. Dokter Slee:´De vasculair 

verpleegkundige bekijkt wekelijks alle meldingen en 

overlegt zo nodig met mij. Wij kijken dan op basis van 

de gegevens of wij contact moeten opnemen met de 

patiënt over het aanpassen van medicatie of leefstijl-

advies.’  

Veilig gevoel

Patiënten zijn positief over thuismonitoring. Ze vinden 

het fi jn dat dit allemaal thuis kan en ze voelen zich 

veilig dat hun bloeddruk in de gaten wordt gehouden. 

Ook geeft het de patiënten zelf meer inzicht in hun 

bloeddruk en kunnen zij met eigen ogen zien dat 

bijvoorbeeld minder zout eten of meer sporten hun 

bloeddruk verlaagt. Dit stimuleert patiënten om met 

hun leefstijl aan de slag te gaan. Dokter Slee: ‘Thuis-

monitoring scheelt patiënten daarnaast ook heel wat 

ritjes naar het ziekenhuis. In plaats van periodiek naar 

de polikliniek te komen voor een controle-afspraak, 

bellen wij laagdrempelig met de patiënt als dat nodig is.’

Volgende stap 

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt thuis-

monitoring ook toegepast bij patiënten met chronische 

darmontstekingen, hartfalen, zwangeren en in het 

hartrevalidatietraject. Wij zoeken altijd naar mogelijk-

heden om zorg te verlenen op een manier, die bij 

onze patiënten past. Met thuismonitoring zetten wij 

weer een volgende stap in het verbeteren van onze 

zorgverlening.

www.franciscus.nl/thuismonitoring

Een hoge bloeddruk (hypertensie) vergroot het risico op hart- en vaatziekten zoals een beroerte 

of hartinfarct. Daarom is het belangrijk om de bloeddruk goed te blijven controleren. Patiënten, 

die voor een hoge bloeddruk bij Franciscus Gasthuis & Vlietland worden behandeld, doen dit steeds 

vaker thuis en krijgen digitaal begeleiding van de internist en vasculair verpleegkundige. 

Digitale begeleiding van het
ziekenhuis bij hoge bloeddruk

Franciscus Gasthuis & Vlietland zet zich in voor ‘zorg voor generaties’: al generaties lang 

leveren we de beste zorg aan de inwoners van onze regio. Die zorg bieden we in het ziekenhuis 

als het moet, en bij de patiënt thuis als het kan. We investeren in wetenschap en innovatie. 

Zo kunnen we onze zorg blijven geven aan de generatie van nu én die van de toekomst!

uid en duidelijk!

 Wat ons betreft hoort iedereen erbij: Luid en duidelijk!

(Ook aanpas locatie in Hoek van Holland. Bel voor een afspraak)

Een audicien is een specialist op het gebied van 
audiologisch apparatuur die zich bezighoudt met het 
meten en corrigeren van de gehoorfunctie. Terwijl 
een KNO-arts zich vooral richt op het diagnosticeren 
en behandelen van klachten, is de audicien dus 
gespecialiseerd in hoortoestellen en audiologische 
apparatuur. Alexandra van Esschoten is audicien bij 
Beeks Oog & Oor in ‘s-Gravenzande. Het afgelopen jaar 
viel haar iets op.

“Door het dragen van mondkapjes kwamen klanten 

erachter dat zij tijdens sociale bijeenkomsten niet goed 

verstonden wat er gezegd werd. Zij werden zich bewust 

dat ze iets niet goed konden verstaan, doordat zij bij 

iemand met een mondkapje op niet konden liplezen. 

Het toont in feite aan dat mensen zich niet altijd 

bewust zijn van gehoorverlies. Een onderzoek toonde 

aan dat mensen pas naar een audicien gaan als zij al 7 

jaar of langer gehoorproblemen hebben. Dit komt onder 

andere doordat een (ouderdom)gehoorverlies geleidelijk 

gaat, dus het sluipt er langzaam in.”

De eerste stap

Het is volgens Alexandra vrij normaal dat er bij 

beginnende gehoorproblemen een vorm van ontkenning 

is. “Niemand staat te springen om een hoortoestel te 

dragen. Veel mensen hebben echter nog een ouderwets 

beeld van hoortoestellen. Een groot analoog apparaat 

dat veel piept. Maar tegenwoordig hebben we mooie 

en kleine digitale hoortoestellen, die cosmetisch gezien 

niet opvallen. Hoortoestellen die qua techniek veel 

meer betekenen voor de klant. Zoals het volgen van 

een conversatie in drukke en sociale situaties of het 

luisteren naar muziek in een stille kamer.”

Voordelen van een hoortoestel

“De voordelen van een hoortoestel zijn belangrijk”, 

vervolgt Alexandra. “Je kunt je sociale leven verbeteren 

doordat je meer kunt verstaan. Bij gehoorproblemen 

trek je je namelijk vaker terug uit sociale situaties 

of dat er ontstaat ergernis in de vrienden- of 

familiekringen, door herhalingsvragen. Ook nemen 

sommige gezondheidsklachten af. Wanneer je een 

gehoorverlies onbehandeld laat, heb je een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van dementie. Het tijdig 

dragen van hoortoestellen kan het risico op dementie 

met maar liefst 9% verlagen. Andere voordelen zijn dat 

je minder vermoeidheidsklachten hebt en je je beter 

kunt focussen.”

Vrijblijvende hoortest

Het afnemen van een hoortest moet zorgvuldig 
gebeuren. Dat betekent ook dat Beeks Oog & Oor 
hier de nodige tijd voor neemt. Niet alleen voor het 
uitvoeren van testen, maar ook bij het uitkiezen en 
testen van het juiste hoortoestel. Beeks Oog & Oor 
is een onafhankelijke audicien. Het resultaat is dat zij 
kunnen kiezen tussen alle hoortoestellen die er op de 
markt verkrijgbaar zijn en een uitgebreide proefperiode 
van acht weken kan bieden. Twijfelt u aan de kwaliteit 
van uw gehoor? Maak dan vrijblijvend een afspraak met 
een van de audiciens van Beeks Oog & Oor.

Maak eenvoudig een afspraak op www.beeksoogenoor.nl

(Advertorial)

Alexandra van Esschoten (audicien Beeks Oog & Oor):

‘Ogen geopend voor gehoorprobleem’
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‘Ik ben hier kind aan huis’ 

Informatiecentrum dementie voor passend advies en vragen 

Midden in een woonwijk in 

’s-Gravenzande ligt Ontmoetingscentrum 

Kornalijn waar de bezoekers graag 

komen. Zo ook de heer Leen 

van der Hooven en de heer Ram 

Sommandas. Samen met Anja Munter, 

programmacoördinator, vertellen ze 

met veel plezier over de gezelligheid 

en ondersteuning die ze in het 

ontmoetingscentrum vinden. 

Ongedwongen sfeer

Het ontmoetingscentrum heeft een knusse 

ontmoetingsruimte en een heerlijke tuin. 

Vijf dagen per week zijn de bezoekers 

hier welkom. Sommige bezoekers 

genieten buiten in het zonnetje, terwijl 

anderen weer binnen zijn/haar eigen 

dingen doet. De sfeer is ongedwongen, 

niks moet en alles mag. Ook is iedereen 

in voor een praatje waaronder de 

heer Van der Hooven. Hij komt sinds 

drie maanden iedere dinsdag naar het 

ontmoetingscentrum. Op de vraag wat er 

zo leuk is aan het ontmoetingscentrum 

antwoordt hij meteen ‘alles’. ‘De mensen, 

de zorg en de vriendschap. Dat gevoel 

had ik al snel en ik meen het. Anders 

kwam ik hier niet hoor,’ lacht hij. De 

heer Sommandas komt al vier jaar bij 

het ontmoetingscentrum en is inmiddels 

een trouwe bezoeker. ‘Ik ben kind aan 

huis hier en kom hier vier dagen van 

maandag t/m donderdag. Vrijdag ga ik 

dan boodschappen doen. Ik vond het 

meteen gezellig en fijn hier. Zo gezellig 

dat ik al vrij snel meerdere dagen kwam.’ 

Anja: ‘Hij had het zo naar zijn zin dat hij 

al snel vroeg of hij vaker mocht komen. 

We zijn begonnen met twee dagen en dit 

werd al snel uitgebreid naar drie en toen 

naar vier dagen.’ 

Gezelligheid en samen zijn

Het ontmoetingscentrum is gericht op 

mensen die vergeetachtig zijn, moeite 

hebben met de dingen van alledag of 

het begrijpen van anderen. ‘Veel mensen 

denken dat alle bezoekers die hier komen 

dementie hebben, maar dat is zeker niet 

het geval. We ontvangen ook bezoekers 

met (lichte) geheugenproblemen of 

cognitieve problemen, maar dan niet de 

diagnose dementie hebben,’ aldus Anja. 

‘We hebben een duidelijk programma, 

omdat de bezoekers behoefte hebben 

aan structuur. Ongeacht je leeftijd, wil 

je ook weten waar je aan toe bent en 

wat er van je verwacht wordt. Dat biedt 

ook veiligheid. Veel activiteiten zijn 

erop gericht om het dementieproces te 

vertragen. Bewegen en geheugenfitness 

zijn een vast onderdeel van het 

programma. Zo hebben we een mobiele 

projector die spellen op de tafel 

projecteert, spellen die te maken hebben 

met rekenen, taal maar ook met de 

bal. Op deze manier prikkelen we de 

hersenen. Daarnaast hebben we ook 

andere activiteiten, zoals bloemschikken 

en schilderen, maar we bieden ook 

ondersteuning met het leren omgaan 

met geheugenproblemen. Het programma 

wordt inhoudelijk aangepast aan de 

wensen, interesses en behoeften van 

de bezoekers. Daarnaast bieden we een 

ondersteuningsprogramma aan voor de 

mantelzorgers. Dit bestaat bijvoorbeeld 

uit individuele ondersteuning, 

gespreksgroepen en lotgenotencontact.’ 

De heer Sommandas vertelt enthousiast 

dat hij gek is op sjoelen en het verzorgen 

van de plantjes in de tuin. Binnenkort 

gaat hij weer nieuwe plantjes kopen 

voor de tuin. De heer Van der Hooven wil 

graag zijn hersenen nog kraken en puzzelt 

graag, met name de woordzoekers. Zo 

heeft iedere bezoeker zijn/haar eigen 

voorkeur en dat is ook prima. De 

gezelligheid en het samenzijn vinden ze 

het belangrijkste en dat is goed merkbaar 

in de fijne en prettige sfeer. 

Het bezoeken van een ontmoetings-

centrum kan voor sommige mensen 

spannend zijn en vaak ervaren mensen 

bij de start een drempel om er heen te 

gaan. Anja: ‘Het is voor de (toekomstige) 

bezoeker dan fijn dat er iemand even 

meekomt om kennis te maken met 

het ontmoetingscentrum. Bij de heer 

Van der Hooven is zijn schoondochter 

meegekomen. Samen met hem hebben 

we afgesproken dat hij kwam, zodat hij 

kon wennen. Je kan toch pas na een 

paar keer zeggen of je je het hier prettig 

en fijn vindt.’ De heer Van der Hooven: 

‘Ik vond het geen grote stap en had er 

geen moeite mee. Anders had ik het ook 

niet gedaan hoor, zo ben ik ook. Maar 

ik ben ook iemand die mij makkelijk 

Vanaf 1 juni 2021 is het, voor iedereen 

die vragen heeft over dementie en/of 

geheugenproblemen, mogelijk om contact 

op te nemen met het informatiecentrum 

dementie. Twee keer per week staan 

professionele medewerkers klaar om vragen 

te beantwoorden en passend advies te geven. 

Passend advies en een luisterend oor

Dementie is een aangrijpende ziekte. 

Wanneer mensen de diagnose dementie 

krijgen of het idee hebben dat er sprake 

is van geheugenproblemen zijn er vaak 

veel vragen. Specialisten van het Reinier 

de Graaf ziekenhuis en huisartsen geven 

aan dat ze een grote groep patiënten 

spreken die vragen hebben, maar dit 

pas kunnen voorleggen als ze een 

casemanager hebben. Dit is niet nodig. U 

kunt digitaal informatie opzoeken, maar 

dat is vaak niet voldoende. Door te bellen 

met het informatiecentrum kunnen veel 

vragen direct beantwoord worden. Dan 

weet u of uw naaste sneller hoe u verder 

kunt en houdt u zelf de regie om zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Voor wie?

U kunt bij het informatiecentrum terecht 

als u vragen heeft over dementie en/of 

geheugenproblematiek. Denk hierbij 

aan uitleg over dementie, hoe herken ik 

dementie, hoe om te gaan met dementie 

en welke zorg- en welzijnsinstanties 

iets kunnen betekenen. Ook kunt u 

bellen als u een luisterend oor nodig 

heeft. U hoeft geen zorg (van Pieter van 

Foreest) te ontvangen of een zorgvraag 

te hebben om contact op te nemen. 

Zo kunnen mensen met dementie, hun 

familie, vrienden en kennissen, maar ook 

vrijwilligers of verenigingen terecht bij dit 

informatiecentrum. Heeft u vragen over 

dementie en/of geheugenproblemen en 

hoe nu verder? Schroom niet en neem 

contact op. We zijn er voor u!

Telefonisch spreekuur

In verband met de corona-maatregelen 

start het informatiecentrum met een 

telefonisch spreekuur. Op dinsdag van 

10.00 tot 11.00 uur en donderdag van 

15.00 tot 16.00 uur kunt u bellen naar 

088 – 166 88 23. Uiteraard kunt u ons 

ook benaderen via informatiedementie@

pietervanforeest.nl. In de toekomst 

wordt het uitgebreid met een fysiek 

informatiecentrum. 

Samenwerking

Het informatiecentrum is tot stand 

gekomen in samenwerking met 

diverse organisaties die zich richten 

op dementie, waaronder het Reinier 

de Graaf ziekenhuis, huisartsen, 

casemanagers, de ZEL, Alzheimer DWO 

en andere zorg- en welzijnsorganisaties 

en wordt georganiseerd vanuit de 

ontmoetingscentra van Pieter van Foreest.

Maak kennis met één van onze 

ontmoetingscentra

Pieter van Foreest heeft tien 

ontmoetingscentra waarvan vier in het 

Westland en één ontmoetingscentrum in 

Midden-Delfland.

Ontmoetingscentrum Kornalijn

Kornalijn 120

2691 TB ’s-Gravenzande

Ontmoetingscentrum Zwaluw 

(somatisch)

Leeuweriklaan 34

2691 CK  ’s-Gravenzande

Ontmoetingscentrum Naaldwijk

Middel Broekweg 4

2671 ME  Naaldwijk

Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij 

Nieuw Zuiderveld

Heulweg 34a

2291 BZ  Wateringen

Ontmoetingscentrum Singelhof

Hofsingel 20

3155 AL Maasland

Wilt u een kijkje komen nemen 

of wilt u meer weten over het 

ontmoetingscentrum? Neem dan contact 

op met de collega’s van het Klant Contact 

Centrum, bereikbaar via telefoonnummer 

015 – 51 55 000.

aanpast. Ik ben jaren voorzitter geweest 

van de buurtvereniging en het gevoel hier 

herinnert mij daar ook een beetje aan.’
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Weg heg over de weg

Scheefliggende stoeptegels of 

overhangend groen vinden wij vaak 

heel irritant. Het ziet er slordig uit en als 

je even niet oplet, maak je een lelijke 

smak. Niet voor niets staat het meestal 

hoog in de lijstjes van ergernissen in de 

openbare ruimte; onder hondenpoep 

uiteraard, want die ergernis spant 

traditiegetrouw de kroon. 

Ik vind een schots en scheve stoep 

veel erger dan alleen maar irritant. 

Het is namelijk een groot obstakel in 

het dagelijks leven van ouderen en 

mensen met een rollator of rolstoel. Als 

de weg naar de supermarkt, het terras 

of het strand in gedachten een haast 

onneembare hindernisbaan wordt, 

dan denk je wel drie keer na voor je er 

gezellig even op uit gaat. Eigenlijk zou je 

dus best kunnen zeggen dat een scheve 

stoeptegel bijdraagt aan vereenzaming.

In Westland maken we daarom al 

een paar jaar flink werk van het beter 

toegankelijk maken van de straten en 

voorzieningen. Zo stimuleren we om 

gebouwen drempelvrij te maken en zijn 

bijvoorbeeld bij het strand van Ter Heijde 

invalidentoiletten, strandrolstoelen, 

de strandrups en een speciaal goed 

begaanbaar pad beschikbaar.

Er blijft werk aan de winkel, en ik zou 

zeggen niet alleen voor bedrijven en 

de gemeente, maar voor ons allemaal. 

Want, wat nu als wij onszelf vaker 

de vraag zouden stellen: ‘kan mijn 

buurvrouw van 85 hier nog gemakkelijk 

langs?’ wanneer wij onze fiets of auto 

parkeren, onze heg snoeien of onze 

containers aan de weg zetten? 

Als we ons vaker bewust zouden zijn 

dat onze kleine handelingen uit gemak, 

haast of gewoonte ongewild een 

probleem kunnen vormen voor anderen, 

dan dragen we allemaal bij aan een 

beter toegankelijk Westland voor alle 

Westlanders.

En mocht u een heg hebben die de 

doorgang belemmert? Gauw de 

heggenschaar pakken!

Piet Vreugdenhil

Wethouder Zorg en Welzijn
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Wethouder Piet Vreugdenhil

De gemeente Westland doet mee aan de 

landelijke verkiezing Meest Toegankelijke 

Gemeente van Nederland. De Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten heeft 

deze wedstrijd in het leven geroepen 

om gemeenten te stimuleren de 

toegankelijkheid van gebouwen en 

dergelijke te verbeteren. 

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben 

een beperking of chronische ziekte. De 

gemeente Westland heeft het toegankelijk 

maken van gebouwen en de openbare 

ruimte al lange tijd in het vizier. 

Gelijkwaardig

Vijf jaar geleden sloot Nederland zich 

aan bij het VN-verdrag Handicap. Dit 

verplicht de overheid extra haar best te 

doen zodat mensen met een beperking 

of chronische ziekte gelijkwaardig 

mee kunnen doen in de samenleving. 

Wethouder Piet Vreugdenhil (zorg): “Al 

ver voor die tijd zetten onze gemeente, 

Platform Gehandicapten Westland (PGW) 

en andere lokale partners zich in voor een 

toegankelijke samenleving voor iedereen 

in Westland. Wij hebben oog voor 

zaken die voor mensen echt beperkend 

kunnen zijn. Of dat nu in de openbare 

ruimte is of online. Hierdoor kunnen ook 

Westlandse inwoners met een beperking 

of chronische ziekte hier prettig recreëren, 

wonen, werken en onderwijs krijgen.” 

Vele initiatieven

Op dit moment zijn er in Westland 

talloze projecten waarin toegankelijkheid 

de volle aandacht heeft. Zo heeft het 

PGW, in samenwerking met Vitis Welzijn 

en de gemeente, stappen gezet in het 

toegankelijk maken van de wijkcentra. 

En stimuleert het keurmerk Westland 

Drempelvrij ondernemers gebouwen 

toegankelijk te maken. In toekomstige 

bouwprojecten wordt ook steeds meer 

nadruk gelegd op toegankelijkheid. 

Strandopgang Strandweg in Ter Heijde 

beschikt over extra voorzieningen, 

zoals een speciaal pad, vertrek van de 

strandrups, strandrolstoelen en een 

invalidetoilet, waardoor iedereen kan 

genieten van het Westlandse strand. 

Ook scoort Westland hoog in de lijst 

met gemeenten met de meeste publieke 

toiletten. “Het is slechts een greep uit 

de vele initiatieven waar ik echt trots op 

ben”, aldus wethouder Vreugdenhil.

Digitaal toegankelijk

De gemeente heeft de afgelopen 

jaren hard gewerkt aan digitale 

toegankelijkheid. De website van de 

gemeente staat geregistreerd in het 

toegankelijkheidsregister en scoort 

hoog. Daarnaast heeft de gemeente zich 

eind 2020 aangesloten bij de landelijke 

campagne Direct Duidelijk met als doel 

de communicatie naar inwoners toe te 

verduidelijken. 

Westland in de running voor 

Meest Toegankelijke Gemeente

Heeft u door de coronamaatregelen 

minder inkomsten en daardoor moeite 

uw woonkosten te betalen? Denk hierbij 

aan uw hypotheek, huur, servicekosten of 

energierekening. Dan is de TONK-regeling 

er voor u. 

De maximale TONK per huishouden 

bedraagt 1000 euro per maand. Deze 

regeling is er sinds 15 maart, maar wordt 

verlengd tot en met 30 september. De 

gemeente kan zo meer Westlanders 

(zowel particulieren als ondernemers) 

een financieel steuntje in de rug bieden. 

U kunt voor de regeling in aanmerking 

komen als u 18 jaar of ouder bent en 

uw inkomen met ten minste 30% is 

verminderd. TONK is onbelast en heeft 

geen invloed op toeslagen of belastingen.

Op www.gemeentewestland.nl/tonk

vindt u alle informatie over de regeling. 

U kunt deze meteen online aanvragen. 

Hulp nodig? Neem dan contact op met de 

gemeente via telefoonnummer 14 0174. 

Aanvragen kan met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2021. De gemeente streeft 

ernaar aanvragen binnen 4 weken af te 

handelen. TONK is een gift, u hoeft deze 

niet terug te betalen.    

Minder inkomen door corona? TONK aanvragen kan tot en met 30 september

Daling inkomen ten minste

Vergoeding woonkosten Maximaal voor 9 maanden

TONK is een gift, u hoeft deze niet terug te betalen.

Aanvragen: www.gemeentewestland.nl/tonk

of bel de gemeente voor hulp en advies bij geldzorgen: 14 0174

Woonkosten niet

meer te betalen

Inwoners en ondernemers in

financiële problemen door corona

Gemeente Westland

30 %

1 januari 2021 t/m

30 september 2021

Maximaal € 1.000,-

per maand

TONK Tijdelijke Ondersteuning

Noodzakelijke Kosten

Doet u mee?

Heel Nederland kan meebepalen welke gemeente het meest toegankelijk is. U kunt 

tot en met 27 juni via de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl meedoen. 

De wedstrijd bestaat uit 3 rondes. In de eerste ronde vult u online een vragenlijst in 

om gemeenten inhoudelijk te beoordelen en op basis van deze vragenlijsten gaan 

de 12 best scorende gemeenten door naar de tweede ronde. Deze ronde bestaat 

uit een stemronde, waaruit uiteindelijk 5 finalisten voortkomen. In oktober kiest 

een vakjury de winnaar. Naast de eretitel, ontvangt de winnende gemeente ook een 

onderscheiding en een toeristische route die voor iedereen toegankelijk is.
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Wat kunnen wij voor 

u betekenen?

Zoekt u een antwoord op uw vragen, 
contact, hulp, advies of misschien 
alleen wat afl eiding? Gelukkig zijn er in 
Westland veel organisaties die u daarbij 
helpen.

Vitis staat voor u klaar
Vitis Welzijn gaat voor een vitale 

samenleving en staat daarom voor u 

klaar met al uw vragen over welzijn. In 

de buurt, telefonisch en online. En altijd 

met een luisterend oor!

Via de website blijft u op de hoogte van 

de actuele ontwikkelingen en op welke 

manier Vitis Welzijn voor u klaarstaat.

Meer informatie en contact: 
Heeft u een vraag op het gebied 

van fi nanciën, zorg, welzijn en 

vrijwilligerswerk? Kijk dan op 

www.vitiswelzijn.nl of bel naar 

0174 - 630 358 (ma t/m vrij: 8.30 tot 

17.00 uur).

Openingstijden Bibliotheek Westland
Alle vestigingen van Bibliotheek 

Westland zijn weer open.

De openingstijden van de grotere 

bibliotheken in Naaldwijk, Wateringen, 

’s-Gravenzande:

- maandag tot en met donderdag: van 

14.00 tot 17.00 uur 

- vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur

- zaterdag: van 10.00 tot 13.00 uur

Kijk voor de openingstijden van de 

overige vestigingen op 

www.bibliotheekwestland.nl

Om de veiligheid van bezoekers en 

medewerkers te garanderen zijn deze 

vestigingen aangepast volgens de 

richtlijnen van RIVM en de Vereniging 

van Openbare Bibliotheken. 

Informatiepunt Digitale Overheid
Tegenwoordig kunt u van alles regelen 

via internet. Ook contact met de 

overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel 

mensen vinden dit lastig. Kunt u wel 

wat hulp gebruiken of kent u iemand 

die hulp nodig heeft? Kom langs in de 

bibliotheek. Wij denken met u mee en 

geven u informatie zodat u verder kunt. 

We kunnen ook een afspraak voor u 

maken met een organisatie die u verder 

helpt.

Sociaal Kernteam Westland
Zorgen over uw gezin of oplopende 

spanningen thuis? Speelt er te veel 

tegelijkertijd omdat u bijvoorbeeld niet 

lekker in uw vel zit of schulden heeft? 

Het Sociaal Kernteam Westland kan u 

helpen wanneer u niet terecht kunt bij 

familie, vrienden of buren. Samen met 

een hulpverlener maakt u dan een plan 

om er weer uit te komen.

Meer informatie en contact:
Bel telefoonnummer 14 0174 of kijk op 

op www.sktwestland.nl.
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Joke vond het spannend om een keer 

met haar buurvrouw mee te gaan naar 

het wijkcentrum. Maar nu drinkt ze er 

wekelijks een kop koffie én maakt ze een 

praatje met anderen en dat vindt ze maar 

wat gezellig! Het is fijn om een ander 

te ontmoeten en eigenlijk gaat het heel 

gemakkelijk.

Van 30 september tot en met 7 oktober 

2021 is de Week tegen Eenzaamheid 

met de nadruk op de vele verschillende 

activiteiten om samen te komen. Alleen 

noemen we het in Westland nét even iets 

anders: WestlandOntmoet. En hebben 

we het liever over de Week van de 

Ontmoeting.

WestlandOntmoet

Juist in deze week staat ontmoeting en 

verbinding centraal. Op de website 

www.westlandontmoet.nl vindt u per kern 

wat er wanneer bij u in de buurt te doen 

is. De activiteiten zijn voor zowel jong als 

oud. Wilt u graag met iemand kletsen? 

Gezellig samen eten of even wandelen 

in de buurt? U bent welkom om mee te 

doen: kom erbij!

WestlandOntmoet is niet meer weg te 

denken en viert dit jaar het vijfjarig 

jubileum. Veel inwoners weten hun weg 

te vinden naar een activiteit, samen 

of alleen. Zo deed Martina vorig jaar 

mee aan vrij tekenen: “Ik had een 

superochtend en heb drie leuke vrouwen 

leren kennen. We hebben gelijk afspraken 

gemaakt om daarna nog een keer samen 

iets creatiefs te gaan doen.”

Steeds meer mensen ervaren door 

corona gevoelens van eenzaamheid, 

óók jongeren. Zo mist de 21-jarige 

Matthijs zijn vrienden enorm. “Ik mis de 

gezelligheid, feestjes en het sporten.” 

Daarnaast heeft hij soms moeite met 

onderwijs op afstand. En voor anderen 

lijken alle dagen grijs doordat ze hun 

baan of de grip op het leven verloren zijn. 

Vraag een ander mee

Zeker in een tijd als deze is het daarom 

belangrijk om met elkaar in contact te 

blijven! En dat kan zelfs op 1,5 meter 

afstand. Hoe de Week van de Ontmoeting 

eruit gaat zien, weten we nu nog niet. 

Maar er zijn genoeg manieren om 

veilig mee te doen en er is door de 

versoepelingen steeds meer mogelijk. Sta 

dan gelijk eens stil bij iemand die niet 

veel mensen ziet of zelf niet zo snel zelf 

op pad zou gaan. Vraag een ander om 

mee te komen. 

Activiteit organiseren

Iedereen kan deelnemen aan de Week 

van de Ontmoeting door het bezoeken 

of organiseren van een activiteit. 

Het is geweldig als u nog vóór de zomer 

uw activiteit aanmeldt op 

www.westlandontmoet.nl. Dat kan van 

alles zijn: samen bewegen, muziek 

maken, handwerken, koffiedrinken, 

spelletjes doen, koken voor de buren, 

bingo of een rollatorwandeltocht. Het 

hoeft niet groots te zijn. Samen maken 

we het een succes! 

Het hele jaar door

Meedoen, betrokken zijn en uitgenodigd 

worden is niet alleen in het najaar tijdens 

de Week tegen Eenzaamheid belangrijk, 

maar het hele jaar door. Daarom is ook 

WestlandOntmoet vanaf nu jaarrond. 

Dat betekent dat u het hele jaar 

ontmoetingen kan opzoeken en 

aanmelden op www.westlandontmoet.nl.

Kunt u daarbij wat hulp gebruiken? 

Stuur dan een e-mail naar 

info@westlandontmoet.nl.

Kom erbij tijdens Week van de Ontmoeting!

Bent u al blij dat u de boodschappen 

en rekeningen kunt betalen en blijft er 

geen geld meer over om een computer 

of laptop voor u en of uw kind(eren) te 

kopen? Of misschien heeft u zelf een 

computer nodig voor een opleiding die 

voor u noodzakelijk is? De gemeente 

Westland helpt als u een laag inkomen 

en weinig geld heeft. 

We willen dat iedereen goed mee kan 

komen: op school, in uw studie en 

vanzelfsprekend in onze samenleving die 

steeds digitaler wordt. Daarom heeft de 

gemeente Westland voor inwoners met 

een krappe beurs de computerregeling. 

Vanaf 1 juli 2021 kunt u als volwassene 

ook één computer, laptop of tablet 

voor uzelf aanvragen. Per gezin mag u 

(maximaal) drie computers aanvragen in 

plaats van één. Zo kan ieder kind thuis 

zijn huiswerk of werkstuk maken of een 

presentatie in elkaar zetten. 

Voor wie?

De computerregeling is bedoeld voor 

volwassenen die al langere tijd een laag 

inkomen hebben. Voor kinderen 4 tot 18 

jaar die naar school gaan, kunnen ouders 

de aanvraag doen. 

Zo werkt het

Voor het aanvragen gaat u naar 

www.gemeentewestland.nl (zoek op 

‘computerregeling’). 

Als uw aanvraag is goedgekeurd komt er 

op de WestlandPas een tegoed te staan, 

dat kan worden besteed bij aangesloten 

computerwinkels. Het tegoed kan in 2021 

worden gebruikt.

Als u nog geen WestlandPas heeft, dan 

krijgt u die per post toegestuurd met 

daarop het tegoed voor uw computer.

Computer of laptop voor inwoners met een krappe beurs
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THEMA FINANCIËN

“IK VOEL ME GEHOORD EN GEZIEN”

CARINA OOSTERWIJK DEELT HAAR PERSOONLIJKE 

ERVARING OVER HAAR HULP VAN GROEII 

Verdilaan 1d, kamer 1.14

2671 VW Naaldwijk

Marktplein 5

2691 BV ‘s-Gravenzande

0174 62 02 82 

contact@groeii.nl

SAMEN BEREIDEN WE GESPREKKEN VOOR
Wat betreft financiën, heeft mijn begeleidster mij 
geholpen met het aanmelden bij Vitis. Daarbij 
hebben we samen gekeken naar wie uit mijn 
netwerk mij bij mijn financiën kan ondersteunen. 
Op dit moment helpt mijn zus mij met mijn financiën. 

Wanneer ik hier vragen over heb aan mijn zus, vind 
ik het lastig om die te stellen. Deze vragen bereiden 
we dan vaak eerst voor, zodat ik deze vervolgens 
zelfstandig, of met mijn begeleidster ernaast, kan stellen.

GROEII HEEFT MIJ STAP VOOR STAP GEHOLPEN MET TE 

BEREIKEN WAAR IK NU STA. ALLEREERST HEEFT MIJN 

BEGELEIDSTER MIJ GEHOLPEN MET DE VERWIJZING NAAR 

DE GGZ. HIERDOOR KON IK GEDIAGNOSTICEERD WORDEN, 

WAARDOOR ER VEEL PUZZELSTUKJES OP ZIJN PLEK VIELEN.

LEES MIJN HELE VERHAAL OP GROEII.NL/ERVARINGEN

Help mee de overlevingskansen 
van neuroblastoom te vergoten

www.villajoep.nl

Neuroblastoom kinderkanker treft in Nederland 25 tot 30 jonge kinderen 
per jaar. 60 tot 70% van de kinderen met de zwaarste vorm overlĳ dt. 

Villa Joep laat het hier niet bĳ  zitten! 

Villa Joep zamelt geld in om het onderzoek naar neuroblastoom te versnellen en de kans op genezing 

te vergroten. Doorbraken zĳ n geboekt en de vooruitzichten op genezing verbeteren. We hebben nog 
een lange weg te gaan voor neuroblastoom de wereld uit is. Uw hulp maakt verschil! 

Word donateur op villajoep.nl of doe een donatie 
op NL78 RABO 0155 0138 66 t.n.v. Villa Joep 
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Bijna de helft (47%) van de inwoners van 

Westland van 19 jaar en ouder kampt 

met (ernstig) overgewicht. Dit percentage 

blijft de afgelopen jaren vrijwel gelijk. 

Het is in de komende jaren noodzakelijk 

om te blijven focussen op het omlaag 

brengen van het percentage overgewicht 

en obesitas. Mensen met een gezond 

gewicht en gezonde leefstijl lopen immers 

minder gezondheidsrisico’s en kunnen 

langer zelfstandig participeren. Dat sluit 

aan bij het Westlands Akkoord 2018-2022 

waarin zelfredzaamheid van inwoners 

en het voorkomen van zorgvragen, twee 

van de doelen zijn. De ambitie is dat 

meer Westlanders gezond leven en een 

voorbeeld zijn voor jongeren. Hierbij 

ligt de nadruk op voldoende bewegen 

en het tegengaan van overgewicht. In 

Westland is op deze punten verbetering 

te realiseren. Gezond eten en drinken en 

voldoende bewegen en slapen leveren 

een positieve bijdrage aan het bereiken en 

behouden van een gezond gewicht.

Opvallend is dat slechts een kwart (26%) 

van de inwoners van Westland voldoet aan 

de richtlijn voor groente. Dat is lager dan 

in Haaglanden (31%) en vergelijkbaar met 

Zuid-Holland West (29%). Minder dan de 

helft (44%) voldoet aan de richtlijn voor 

fruit. Dit wijkt niet af van Zuid-Holland 

West en Haaglanden. Het percentage 

inwoners van Westland dat aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

(NNGB) voldoet (63%) is vergelijkbaar 

met Haaglanden, Zuid-Holland West en 

Nederland. Ook valt op dat 86% van de 

jongeren in Westland niet voldoet aan de 

NNGB (dit is 87% in Haaglanden).

Gezond eten 

en bewegen in 

Westland

Twijfel je nog of je wel of niet 

gevaccineerd wilt worden? 

Coronavaccinatie-keuzehulp.nl kan je 

helpen

Voor mensen die twijfelen of ze wel of 

niet gevaccineerd willen worden hebben 

TNO en het Radboudumc een keuzehulp 

ontwikkeld: de coronavaccinatie-

keuzehulp.nl. Dit online hulpmiddel geeft 

feitelijke informatie over vaccineren en is 

makkelijk in gebruik. Je kunt hiermee ook 

voor jezelf op een rij zetten wat voor jou 

belangrijk is bij het maken van je keuze. 

Daarnaast lees je ook de ervaringen van 

anderen over hoe zij omgaan met het 

maken van hún keuze. 

Keuzehulp biedt goede ondersteuning

Onderzoek heeft laten zien dat een 

keuzehulp mensen kan ondersteunen 

die nog een afweging moeten maken 

maar er niet helemaal uitkomen. Ook kan 

het dienen als hulpmiddel om met de 

uitkomsten het gesprek aan te gaan, in dit 

geval bijvoorbeeld met de eigen huisarts.

De coronavaccinatie-keuzehulp.nl is voor 

iedereen te gebruiken.

Hulp bij 

vaccinatietwijfel 

Tuinieren is hip. Maar wat als je geen 

tuin hebt, of alleen een balkonnetje? 

Steeds meer mensen ontdekken de 

volkstuinverenigingen, want een huis 

met een behoorlijke tuin is vaak niet te 

betalen of te verkrijgen. In 1954 werd in 

Hoek van Holland Volkstuindersvereniging 

De Noort Bonnen opgericht. Else Klinge is 

secretaris van de volkstuinvereniging en 

een enthousiast volkstuinder.

Op het complex is een deel gereserveerd 

voor buitenschoolse activiteiten. Tevens 

wordt er als een van de weinige gebieden 

in het Westland, op traditionele wijze 

druiventeelt uitgevoerd. De oudere 

tuinders leren de nieuwkomers hoe 

ze hun druiven, zoals frankenthalers, 

alicanten en muskaat, moeten krenten 

en onderhouden. Else Klinge: “Onze 

volkstuinvereniging heeft ongeveer 90 

volkstuinen. Nog steeds overwegend 

mannen. Maar de laatste jaren is het 

aantal vrouwen met een volkstuin 

behoorlijk toegenomen. Er zijn steeds 

meer vrouwen die een volkstuin bij ons 

hebben. Dat is nu zo’n 30%.”

Andere wereld

“Als je op de volkstuin bent lijkt het 

net alsof je in een andere wereld bent. 

De volkstuinen hebben ook geen water 

en stroom waardoor het rustig is en 

de tuinders vooral bezig zijn met het 

onderhouden van hun tuin. De tuinen 

zijn heel verschillend. De ene tuin staat 

vol met bloemen en op de andere tuin 

worden groente en fruit gekweekt. Bij ons 

hebben een aantal Westlandse ex-tuinders 

een tuin. Dat zie je vaak direct. Strakke 

lijnen en veel productie. Ik ben te vaak 

teleurgesteld geweest over de opbrengst 

van de groente-oogst. Ik heb er vooral 

slakken een plezier mee gedaan. Ik ben 

gek op bloemen, vlinders, insecten, 

vogels, prachtig die natuur. Gezonde 

producten koop ik wel bij de groenteboer. 

Ik ben hier vooral voor mijn rust.”

Populariteit

De Noort Bonnen heeft net als veel 

andere volkstuinverenigingen een 

wachtlijst. Else: “Alle volkstuinen zijn 

bezet en er is een wachtlijst voor 

mensen die graag ook een volkstuin bij 

ons zouden willen. De belangstelling 

voor een volkstuin was al groot. Door 

de coronacrisis is die vraag explosief 

toegenomen. Mensen willen toch iets 

doen en buiten kon er wat meer. Ik ben 

benieuwd hoe het met de belangstelling 

is als er geen corona-maatregelen meer 

zijn. Het valt niet mee een volkstuin 

te onderhouden. Als het enthousiasme 

afneemt, is het vaak gedaan met het 

onderhoud. Ik voel mij soms net een 

grootgrondbezitter. Maar het vergt veel 

onderhoud! Je bent nooit klaar.”

Een volkstuin. Voor gezonde producten of rust?

Else Klinge: “Ik voel mij soms net een grootgrondbezitter.”  Foto: Esther Mostert 

Nu de grenzen weer langzaam open gaan, 

kijken de mensen weer uit naar vakantie. 

Uit in eigen land is een prima optie maar 

zeker het buitenland lonkt weer. Om 

goed beslagen op reis te gaan, wordt de 

inhoud van de koffers allang van tevoren 

gepland. Wat neemt u mee als het gaat 

over gezondheid en welzijn?

Om een vakantie in het buitenland te 

kunnen vieren, is het in veel landen 

verplicht om een vaccinatiebewijs te 

overleggen. Niet alleen dat u gevaccineerd 

bent tegen het coronavirus, al jaren geldt 

dat voor sommige landen een vaccinatie 

verplicht is. Bijvoorbeeld tegen malaria. 

Dus voordat u een reis gaat boeken, is 

het aan te raden om het reisadvies van 

de overheid te raadplegen.

Abdallah Ali is apotheker bij Apotheek 

Monster. Wij vroegen hem om wat tips te 

geven over wat u aan medicijnen kan en/

of moet meenemen voor een buitenlandse 

reis. 

Toestemming

“Niet iedereen is zich bewust wat ze 

moeten meenemen als ze op reis gaan. 

Jongeren staan er niet altijd bij stil. 

Jonge ouders met kinderen of mensen 

met medische klachten zeker wel. Voor 

mensen die medicatie gebruiken is het 

belangrijk om na te gaan wat je wel of 

niet mag meenemen. Voor alle landen 

gelden verschillende regels. Zo is het 

medicijn codeïne of pijnstillers zoals 

morfine bij ons vrij op recept verkrijgbaar. 

In sommige landen worden deze gezien 

als drugs en is het zonder verklaring van 

een arts strafbaar om mee te nemen. Op 

de website hetcak.nl kun je een overzicht 

vinden van de medicijnen die je mee 

op reis kunt nemen. Je kunt daar ook 

een aanvraag doen om toestemming te 

krijgen om bepaalde medicijnen mee te 

mogen nemen. Die aanvraag kan vier 

weken duren en moet dus op tijd gedaan 

worden.”

Sealen

“Als je medicatie nodig hebt, is het 

uiteraard belangrijk dat je voldoende 

meeneemt. Bij voorkeur iets extra om 

te voorkomen dat je bij een vertraging 

zonder komt te zitten. Zorg er ook 

voor dat belangrijke medicatie in de 

handbagage meegaat. Houdt daarbij 

rekening dat sommige medicijnen geseald 

moeten zijn. Een vloeibaar medicijn - 

zoals insuline - mag niet meer zijn dan 

100 milliliter. Daarbij komt dat insuline 

een medicijn is dat gekoeld moet 

worden. Bij ons of bij andere winkels 

kan een kleine koeltas voor medicijnen 

aangeschaft worden.”

Reisdocument

“Bij je apotheek kun je een reisdocument 

aan laten maken waarin staat welke 

medicijnen je gebruikt. Dat document 

kan ook aan de douane getoond worden. 

Je kunt daarvoor gewoon even bij ons 

binnenlopen en wordt dan direct voor je 

geprint. Ten slotte kun je bij de apotheek 

producten als zonnebrandcrème, 

medicijnen tegen reisziekte en diarree 

aanschaffen. Dan ben je goed voorbereid 

en weet je zeker dat de kwaliteit goed 

is. Twijfel je wat wel of niet kan? Neem 

dan voor de zekerheid contact op met je 

apotheek.”

Ik ga naar het buitenland en neem mee
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Tijdens de landelijke vrijwilligersactie van 

NLdoet van 28 en 29 mei bij Pieter van 

Foreest zijn er bergen werk verzet. Zo’n 

90 vrijwilligers zagen de kans schoon 

om goed te doen en schreven zich in 

voor uiteenlopende klussen in Delft, 

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en 

het Westland. Het gros van de klussen 

betrof het opleuken van terrassen en 

balkons. Maar er waren ook tal van 

binnenactiviteiten zoals high tea’s, een 

wellnessmiddag en een verjaardagsfeest.

Westland verwend

In Westland stonden veel buitenklussen 

op het programma. Zo werd het terras 

van De Hooge Tuinen schoongemaakt en 

vervolgens voorzien van mooie bloemen. 

In Ontmoetingscentrum Naaldwijk legden 

handige vrijwilligers een heus wandelpad 

aan, zodat de bezoekers makkelijk door 

de tuin kunnen wandelen. De bezoekers 

van Ontmoetingscentrum Zwaluw genoten 

van een heus verjaardagsfeest. Tweemaal 

per jaar worden de verjaardagen 

gevierd. Dit keer werd het tijdens NLdoet 

georganiseerd met een heerlijke high tea 

en leuke activiteiten. Niet alleen op de 

locaties genoten de cliënten. Ook aan de 

cliënten thuis werd gedacht, de collega’s 

van het team Naaldwijk Thuis bezorgden 

samen met enthousiaste vrijwilligers 

heerlijke lunches bij de cliënten thuis. 

WPK leverde heerlijke verse tomaten. 

Bakker van den Berg doneerde heerlijke 

broodjes. En ook de HEMA en Albert 

Heijn deden een duit in het zakje. Om 

het helemaal af te maken werden er 

prachtige planten geleverd door Verdel 

en Vilosa. Zaterdag werd het terras van 

Ontmoetingscentrum Zwaluw zomerklaar 

gemaakt. 

Hartverwarmend

Bij Pieter van Foreest dragen we 

vrijwilligers een warm hart toe. Dagelijks 

kunnen we rekenen op zo’n 2500 

vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten voor de extra’s in het leven van 

onze cliënten. Dat er tijdens NLdoet zoveel 

vrijwilligers hun handen uit de mouwen 

steken vinden we hartverwarmend. 

Samen, Jezelf zijn, Boven verwachting 

staat voorop bij Pieter van Foreest. En we 

zien graag dat we hier niet alleen in staan.

Namens alle cliënten en collega’s van 

Pieter van Foreest hartelijk dank voor de 

geweldige inzet! Dankzij jullie kijken we 

terug op geslaagde dagen!

Geslaagde NLdoet 

klussen bij Pieter 

van Foreest

Zwemmen is volgens velen de gezondste 

manier van bewegen. Zoals bij alle 

sporten vergroot zwemmen je longinhoud. 

Zelfs als je maar één keer per week 

zwemt voel je je fitter. Ook als je last 

hebt van stress en gespannen spieren is 

zwemmen een goede oplossing. Waar kun 

je allemaal zwemmen in de regio?

Door te zwemmen gaat de gezondheid 

van je hart en bloedvaten erop vooruit. 

Het water draagt je lichaam voor 90%, 

op die manier train je je conditie zonder 

heftige impact op je skelet die je bij 

het hardlopen wel hebt. Je lichaam 

voelt soepeler aan doordat spieren en 

gewrichten zich ontspannen. Je gebruikt 

ze op een niet-belastende manier. 

Bewegen in water heeft een ontspannen 

werking op de geest, waardoor stress 

wordt verminderd. Je zult zien dat je 

na afloop ontspannen het zwembad uit 

stapt.

Plezier

Tijdens de coronacrisis waren de 

zwembaden in de regio gesloten. Het 

gevolg is onder andere dat zwemlessen 

niet meer gegeven konden worden 

en recreatief (binnen) zwemmen niet 

meer mogelijk was. Frank Haagsma is 

de nieuwe directeur van het opnieuw 

gebouwde zwembad De Boetzelaer in 

Monster. De Maaslander volgde per 1 

maart Peter Wielaart op, die op 1 april 

officieel uit dienst trad. “Zwemmen 

kun je een leven lang doen. Er is geen 

leeftijdsbeperking. Als je als kind leert 

zwemmen, heb je daar je hele leven 

plezier van. Door de coronacrisis zijn heel 

veel zwemlessen opgeschoven en moet 

er een inhaalslag gemaakt worden. De 

Boetzelaer heeft extra capaciteit gecreëerd 

om dit op te vangen. Er zijn lesgroepen 

waar kinderen snel kunnen starten, 

voor populaire tijden moeten de jonge 

zwemmers even geduld hebben. 

Lesgeven is voor ons trouwens net zo 

belangrijk als recreëren en aquasporten. 

Onze visie is zwemmen leuk en attractief 

te maken.”

Vaardigheden onderhouden

In zee zwemmen is heerlijk als het in 

de zomer warm is. De zee is echter 

een water waarin je gemakkelijk kunt 

verdrinken of onderkoeld kunt raken. 

Berucht zijn muien, onderkoeling, 

afdrijven met zwemband of luchtmatras, 

en hoge golven. Jaarlijks verdrinken er 

helaas nog altijd mensen in zee. Frank 

Haagsma: “Goed kunnen zwemmen is 

ook belangrijk voor de veiligheid. In onze 

regio heb je heel veel binnenwaters en 

natuurlijk ook de zee. Ieder jaar zijn er 

nog te veel verdrinkingen! Dat kan en 

moet echt gereduceerd worden. Op jonge 

leeftijd al leren zwemmen draagt daar 

zeker toe bij. Maar daar houdt het niet 

bij op. Zwemmen zul je zeker moeten 

onderhouden. Want ook al kun je je 

redden in een zwembad, op open water 

is de situatie totaal anders. Zeker in zee 

met gevaarlijke stromingen. Dat betekent 

dat je je zwemvaardigheden zal moeten 

onderhouden.”

Open Water

Langs de gehele Westlandse en Hoekse 

kust kan gezwommen worden in zee. 

Maar niet alleen aan de kust kan in 

open water gezwommen worden. 

Elke twee weken onderzoekt het 

Hoogheemraadschap van Delfland het 

zwemwater op 14 aangewezen plekken in 

de regio. Zij controleren of er bacteriën 

of blauwalgen in het water zitten. 

De meetresultaten sturen ze naar de 

provincie. De provincie kan als dat nodig 

is een negatief zwemadvies geven. In de 

lijst op hun website zie je de plekken die 

zijn aangewezen om in te zwemmen. Dit 

gebeurt alleen tijdens het zwemseizoen 

dat loopt van 1 mei tot 1 oktober. Ook 

de recreatiegebieden Krabbeplas, de 

Foppenplas, het Boonerlucht en het 

Kraaiennest zijn op zonnige dagen 

een goed alternatief voor het strand. 

Zwemmen in de regio? Take your pick!

Zwemmen in de regio

Zwemmen kun je een leven lang doen.  Foto: Thierry Schut

Zwembaden

• Optisprt – Maesemunde

www.optisport.nl/maesemunde

• Optisport - De Hoge Bomen (met 

buitenbad)

www.optisport.nl/hogebomen

• Zwem- en Recreatiecentrum De 

Boetzelaer

www.deboetzelaer.nl

• Zwembad Waterman Natuurlijk 

(alleen buitenbad)

www.watermannatuurlijk.nl

• Sportcentrum Vreeloo

www.optisport.nl/vreeloo

• ‘t Hoekse badje

Cordesstraat 160

Hoek van Holland

De volgende uitgave van 
Gezond Zijn/Beter Worden 

verschijnt in september! 

Informeer naar de 
advertenti emogelijkheden: 

0174-62 42 12
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In Nederland krijgen alle kinderen en 

jongeren tot 18 jaar de mogelijkheid 

om gevaccineerd te worden via het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP 

is een collectief preventieprogramma 

dat sinds 1957 door de overheid wordt 

aangeboden met als doel het voorkomen 

van ziekte, complicaties en sterfte door 

middel van vaccinaties.

De vaccinaties van het RVP bieden 

bescherming tegen twaalf infectieziekten: 

difterie, kinkhoest, tetanus, polio 

(samen ‘DKTP’ genoemd), bof, mazelen, 

rode hond (samen ‘BMR’ genoemd), 

Haemophilus influenzae type b (Hib), 

hepatitis B (HepB), meningokokken C/

ACWY-ziekte (MenC/ACWY-vaccinatie), 

pneumokokkenziekte (Pneu) en 

baarmoederhalskanker veroorzaakt door 

Humaan papillomavirus (HPV). Eind 2019 

is de vaccinatie tegen kinkhoest voor 

zwangere vrouwen opgenomen in het 

RVP. Door deze vaccinatie op te nemen in 

het RVP is er vanaf januari 2020 ook een 

wijziging in het vaccinatieschema van 

het kind: indien de moeder de maternale 

kinkhoestvaccinatie heeft gehad, dan start 

het vaccinatieschema vanaf de leeftijd 

van 3 maanden; indien de moeder deze 

vaccinatie niet heeft gehad, start het 

vaccinatieschema vanaf 2 maanden.

Na de (licht) dalende trend van de 

afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in 

Nederland in 2020 voor het eerst sinds 

vijf jaar weer (licht) gestegen. Wanneer 

veel mensen zijn ingeënt tegen een 

infectieziekte, komt deze ziekte minder 

vaak voor (groepsbescherming). Ook 

kwetsbare en niet-ingeënte mensen 

lopen daardoor minder risico de ziekte 

te krijgen. De doelstelling van het Global 

Vaccine Action Plan (GVAP) van het 

WHO is om te komen tot een nationale 

vaccinatiegraad van minimaal 90% voor 

alle vaccinaties. Voor de eliminatie van 

mazelen ligt de WHO-norm voor de BMR-

vaccinatie op 95%.

Vaccinatiegraad 

toegenomen
Als de maand juni de voorbode van 

de zomer is, kunnen we de komende 

maanden aardig wat zonne-uren tegemoet 

zien. Wie kijkt er niet naar uit? Een beetje 

extra vitamine in een tijd waar we vooral 

binnen zijn geweest, kan geen kwaad. 

Maar hoe zit het met de zon? Slecht of 

juist goed. Huidtherapeut Wendy van der 

Pol van ‘Clinic of Scin’ uit Naaldwijk laat 

haar licht schijnen over de do’s en dont’s 

van de zon.

“Ondanks dat je Vitamine D aanmaakt 

door de zon, dat de warmte van de zon 

heerlijk aanvoelt op je huid en bijna 

iedereen vrolijk wordt van de zon is 

de straling van de zon niet gezond”, 

begint Wendy van der Pol. “De zon geeft 

namelijk ultraviolette straling (UV) af. 

Deze straling kunnen we onderverdelen 

in uv-A, uv-B en uv-C straling. De laatst 

genoemde straling, uv-C wordt door de 

atmosfeer gefilterd en bereikt de aarde 

niet. Uv-A straling dringt tot diep in de 

huid door, waardoor collageen en elastine 

aangetast kunnen worden met als gevolg 

huidveroudering op lange termijn. Uv-B 

straling zorgt ervoor dat je na een dagje 

strand zonder goed in te smeren, flink 

kunt verbranden. Dit geeft het directe 

schade aan het DNA van de huid.”

Waarom is de zon ook gevaarlijk?

Het grootste gevaar van de zon is de 

schade die het geeft aan ons erfelijk 

materiaal, het DNA, in de huid. “De 

schade die daardoor ontstaat in de huid, 

is onherstelbaar. 

Hoe vaker je je huid blootstelt aan zon 

of misschien zelfs verbrand, hoe groter 

de kans is dat deze schade later kan 

ontwikkelen tot huidkanker. Het allerbeste 

is om direct zonlicht op de huid zoveel 

mogelijk proberen te vermijden. Het is 

belangrijk om tussen 11 en 15 uur niet in 

de zon te zitten, dan is de zon namelijk 

op zijn sterkst en loop je het meeste 

risico op huidverbranding. Wanneer je 

toch in de zon komt, draag dan een hoed 

of pet zodat je hoofdhuid en gezicht 

goed beschermd zijn. Daarnaast is het 

belangrijk om je goed in te smeren met 

een hoge zonbescherming. Vaak horen wij 

van mensen dat zij zich alleen insmeren 

bij langdurig buiten zijn in de zomer of 

wanneer zij naar een zonnig land op 

vakantie gaan. Wij adviseren mensen 

het liefst om het gehele jaar door te 

smeren met een zonbescherming, ook 

wanneer het bewolkt is of regent. Achter 

de wolken schijnt namelijk altijd de zon, 

waardoor er elke dag straling is. Zeker 

richting de zomer wordt de straling weer 

krachtiger en is je huid dit vaak niet 

meer gewend. Begin daarom op tijd met 

smeren!”

Is de zonnebank een goede 

voorbereiding?

Nee de zonnebank is nooit een goede 

voorbereiding. Een zonnebank geeft 

vooral uv-A straling af. Dit type straling 

dringt diep door in de huid en breekt 

elastine af. Hierdoor zal de huid 

vroegtijdig verouderen waarna er fijne 

lijntjes, rimpels en pigmentvlekken 

kunnen ontstaan. Het grootste risico 

van uv-A straling is het ontwikkelen 

van (beginnende) huidkanker. Bij de 

zonnebank mis je ook de UV-B straling 

die je huid laat wennen aan de zon en 

uiteindelijk je huid iets dikker maakt wat 

een natuurlijk bescherming geeft aan 

je huid. De zonnebank is daarom nooit 

gezond voor je huid en raden wij hoe 

dan ook af! Veel beter is het om je huid 

langzaam aan de zon te laten wennen 

met een goede zonbescherming. Hierdoor 

bouwt je huid een natuurlijke eigen 

bescherming op.

Tips

Het is van belang om je dagelijks 

te beschermen met een goede 

zonbescherming met minimaal factor 30 

of 50. Breng deze om de 2 uur aan voor 

optimale bescherming. Dagelijks een 

zonbescherming kun je zien als het beste 

anti-aging product. Op lange termijn 

heb je minder kans op vroegtijdige 

huidveroudering zoals lijntjes, rimpels en 

pigmentvlekken. Daarnaast hebben wij in 

onze kliniek ook minerale make-up die 

zonbescherming bevat. Op deze manier 

ben je nog beter beschermd tegen de 

zon. Ook bestaat er zonbescherming in 

poedervorm welke je over je make-up 

kunt gebruiken en dit gedurende de 

dag kunt herhalen. Ideaal voor als je 

bijvoorbeeld op een terrasje zit en je 

jezelf goed wilt beschermen!  

Wil je meer informatie over het 

verminderen van zonneschade 

of ben je opzoek naar goede 

zonbeschermingsproducten, neem dan 

contact met Clinic of Scin op of loop 

gerust eens binnen in hun kliniek!

Vitamine Z: do’s en don’ts van de zon

Hoe vaker je je huid blootstelt aan zon of misschien zelfs verbrand, hoe groter de kans is dat deze schade later kan ontwikkelen tot huidkanker.  Foto: Stock

De wereld staat stil, heel stil. Maar de 

ziekte kanker staat nooit stil. Door corona 

kan Team Westland er op dit moment van 

uitgaan dat het niet mogelijk zal zijn om in 

juni 2021 naar Frankrijk te gaan. Daarom 

is de beklimming van de Col du Tourmalet 

verschoven naar 6 oktober 2021. 

Team Westland zet zich in de strijd 

tegen kanker. Sinds Team Westland 

de Col du Tourmalet, gelegen in de 

Franse Pyreneeën, beklimt, wordt het 

geld besteed aan regionale kanker 

gerelateerde doelen. Team Westland wil 

er zijn voor Westlandse Goede Doelen, 

mensen die geraakt zijn door kanker en 

mensen die met elkaar een plek zoeken 

om verdriet te delen. 

Team Westland naar 

de Col du Tourmalet
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