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Gezondheid en preventie

Word ook lid van Rivas

We beseffen ons meer dan ooit hoe waardevol
een goede gezondheid is. En hoe belangrijk
het is goed voor onszelf en goed voor anderen
te zorgen. Rivas ledenorganisatie ondersteunt
u hierbij graag. Zodra het weer mogelijk is
organiseren wij fysieke bijeenkomsten. Tot
die tijd kunt u kiezen uit een ruim aanbod van
online cursussen, lezingen en workshops.

Rivas ledenorganisatie is er voor iedereen: van jonge
gezinnen tot senioren. Bekijk ons complete aanbod
op www.rivas-ledenorganisatie.nl

Preventie is de rode draad in dit nummer.
Zo kunt u deelnemen aan een webinar over
babbeltrucs en u krijgt tips om u te beschermen
tegen fraude via WhatsApp. Wij geven u een
handige checklist om langer veilig thuis te
kunnen blijven wonen. U leest ook wat u kunt
doen aan gehoorverlies en hoe u gehoorschade
kunt voorkomen. Wilt u onbezorgd van het
mooie weer genieten, lees dan hoe u verstandig
omgaat met de zon en hoe u spaakletsel bij uw
kindje kunt voorkomen. En wist u dat er een
dieet is dat veroudering van de hersencellen
tegengaat? Ook daarover leest u in dit nummer.

Profiteer ook van de vele voordelen die Rivas
ledenorganisatie u, en uw gezin, biedt. Word
lid. U betaalt slechts € 18,50 per jaar voor een
gezinslidmaatschap. U ontvangt ons ledenmagazine
en met onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van activiteiten en
interessante aanbiedingen.

Kijk voor meer informatie en tips op onze
website www.rivas-ledenorganisatie.nl. U vindt
er het complete en aantrekkelijke aanbod van
Rivas ledenorganisatie.

Het MIND-dieet houdt uw
hersenen gezond.
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Zo beschermt u zich tegen fraude via WhatsApp
Het komt steeds vaker voor: fraude via WhatsApp. Hoe geeft u deze oplichters geen kans? Wij geven u tips.

Hoe werkt WhatsApp-fraude?
• U ontvangt via WhatsApp een berichtje van een onbekend nummer.
• Het bericht komt zogenaamd van een bekende die zegt dat dit het nieuwe telefoonnummer is. Vaak klopt de profielfoto met
die van het echte telefoonnummer van de bekende.
• De fraudeur zegt snel geld nodig te hebben, bijvoorbeeld om de nieuwe
telefoon te kunnen betalen. Of u het kunt voorschieten door een
betaalverzoek te betalen. Hier is vaak veel haast bij.

Wat kunt u doen tegen WhatsApp-fraude?

Hoe veilig is uw woning?
Doe de check op www.rivas-ledenorganisatie.nl
of scan de QR-code.

Slimme aanpassingen om langer
zelfstandig thuis te wonen

1. Maak geen geld over: controleer een verdacht verzoek altijd. U belt de
bekende op zijn gewone telefoonnummer.
2. Wordt er niet opgenomen? Maak dan geen geld over.
3. Wordt er wel opgenomen maar hoort u vaag wat bekende
stemfragmenten? Maak geen geld over. Dit kan afgespeeld stemgeluid van social media (filmpjes) zijn.
4. Bespreek WhatsApp-fraude met uw familie. Spreek af alleen geld over te maken nadat uw elkaar heeft gesproken.
5. Bescherm uw WhatsApp-account met tweestapsverificatie.
U opent WhatsApp en tikt op Instellingen > Account > Verificatie in 2 stappen > Inschakelen.
Bent u toch slachtoffer geworden? Kom dan meteen in actie door aangifte te doen bij de politie.

Uw huis is uw thuis en daar wilt u het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Vanzelfsprekend wilt
u zich in uw huis ook vrij en veilig kunnen bewegen. Hoe zorgt u ervoor dat dit u zo lang mogelijk kunt blijven
doen? Wij helpen u graag met tips om uw huis een veiliger thuis te maken. Met een aantal aanpassingen in
en rondom uw huis is het vaak al mogelijk om het risico op vallen te verminderen. Onze tips voor u op een rij:

1.
2.

Goede verlichting
Zorg voor een goede verlichting in huis maar ook bij de entree van uw huis. Verlichting met een bewegingssensor is aan
te raden bij de entree, de badkamer, het toilet en uw slaapkamer. Zo kunt u zich met goed zicht verplaatsen.

	Weg met de losse kleden

3.

Kleedjes maken uw huis gezellig maar ze vergroten ook de kans op een valpartij. Verwijder kleden of zorg ervoor dat ze
goed vast liggen. Vergeet niet de hoeken ook goed vast te plakken.

	Ruimte om te bewegen

4.

Een huis vol met meubels en spulletjes vergroot de kans op stoten en struikelen. Het kan verstandig zijn ruimte te
maken door meubels te verwijderen. Zo zorgt u ervoor dat u vrij en veilig in uw huis kunt bewegen.

	Houvast

5.

Beugels en handgrepen bieden u extra houvast en steun. Plaats ze in de badkamer en in het toilet. Ook een extra
trapleuning kan u net dat extra stukje veiligheid bieden.

	Zwaartekracht
Zware spullen boven uw hoofd pakken, bijvoorbeeld uit de bovenste keukenkastjes, kan u uit balans brengen. Zet zware
spullen zo weg dat u niet ‘boven uw macht’ hoeft te tillen. Zo voorkomt u dat u uit balans raakt en valt.

Hulp bij het veilig maken van uw woning?
Vindt u het lastig om te bepalen wat er in uw huis aangepast kan worden om veiliger te wonen? Dan kunt u de hulp van een
ergotherapeut inschakelen om u te adviseren. Zo weet u zeker dat u kiest voor de juiste aanpassingen.
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat u per jaar tien uur ergotherapie krijgt
vergoed. U moet er wel rekening mee houden dat ergotherapie ten koste gaat van het eigen risico.
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Voorkom dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc
Iedereen kan in een babbeltruc trappen. Als pakketbezorger of arts, of met
een andere smoes, proberen oplichters bij mensen binnen te
komen om hen geld afhandig te maken. Vegro organiseert een
live webinar voor iedereen die hier meer van wil weten. U leert
wat babbeltrucs zijn, hoe u ze herkent en hoe u hier goed op
reageert. Zo verkleint u de kans dat u slachtoffer wordt.

Aanmelden
Leden van Rivas kunnen gratis deelnemen aan het
webinar. Ga naar www.rivas-ledenorganisatie.nl
of scan de QR-code om u aan te melden.
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Bano zorgbadkamers
Aangepaste badkamerhulpmiddelen voor ouderen,
senioren en mensen met een beperking.
Zelfstandig naar het toilet gaan
en kunnen douchen staat bij
veel mensen hoog op het lijstje.
Met het ouder worden is dit niet
altijd meer vanzelfsprekend. Ook
als jongere met een beperking
lever je liever zo min mogelijk in
op je privacy.
Elementen die van belang zijn
in een badkamer zijn veiligheid,
goede hygiëne, zelfredzaamheid,
gebruiksgemak en comfort voor
de gebruiker. Allemaal zaken
waar bij de Bano zorgbadkamer
rekening mee is gehouden. Daarbij is de badkamer levensloopbestendig. De badkamer is ook
bij uitstek geschikt voor eventuele (mantel)zorg: door de aanwezige hoog/laag producten kan
er in een ergonomische houding
zorg worden verleend. De
degelijke en duurzame materialen zorgen voor een levensduur
van 20 tot 25 jaar. De manier van
inrichten zorgt voor een snelle en
makkelijke schoonmaak.
Alle badkamerelementen zijn in
hoogte verstelbaar. Op plekken
waar dat logisch is, zitten voorgevormde handgrepen. De
bedieningsknoppen zitten op
makkelijke bereikbare plaatsen.

De opstelling is zodanig dat de
gebruiker op elke plek in de
badkamer een element heeft om
zich aan vast te houden. Maar
ook zodat de zorgmedewerker
zich optimaal kan bewegen bij
het bieden van hulp. De kwaliteit
van de verschillende badkamer
hulpmiddelen geeft het geheel
een luxe beleving tijdens het gebruik. Het middelpunt van de
badkamer is het Sta-op toilet.
In de praktijk blijkt dat bewoners
deze badkamer weer zelfstandig
kunnen gebruiken, terwijl dat met
de vorige badkamer niet meer
mogelijk was. Het werk van de
eventuele (mantel)zorger wordt
beduidend verlicht. Ook voor
revaliderende patiënten is de
Bano zorgbadkamer een
uitkomst door eerder zelfstandig
gebruik.

De hulpmiddelen van Bano
kunnen ook geïnstalleerd worden
in de al bestaande badkamer. Het
is dus niet persé nodig om een
geheel nieuwe badkamer aan te
leggen.
Of er nu gebruik wordt gemaakt
van de huidige badkamer of dat
er een nieuwe wordt geïnstalleerd, de badkamer is geheel
naar eigen smaak in te richten.
Bano helpt graag bij het maken
van een plan!
De badkamer blijft uiteraard ook
optimaal bruikbaar voor de
overige gezinsleden.
Wilt u de zorgbadkamer
bezichtigen of weten hoe het
werkt?
Maak een afspraak om in de
showroom in Papendrecht langs
te komen!

Veilig
Wonen
Voorkom schade door brand, lekkage en
inbraak met Veilig Wonen. Een abonnement
met slimme diensten om zorgeloos te
wonen. Al vanaf € 4,25 per maand.
Meer informatie?
Maak direct een afspraak met een van onze
adviseurs op unive.nl/afspraak

“Nu ik mij weer zelfstandig
kan wassen heb ik mijn vrijheid
terug!”

Bano Benelux B.V. | Schooldwarsstraat 48 | 3351 AT PAPENDRECHT
0184-785353 | info@banobadkamers.nl | www.banobenelux.com
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VOEDING

MIND-dieet; een dieet voor de hersenen
In het vorige nummer van Rivas ledenmagazine vertelden we hoe u uw hersenen gezond kunt houden.
Gezonde voeding is een van de factoren die invloed heeft op uw hersenen. Het MIND-dieet bevat
voedingsmiddelen die de hersencellen vermoedelijk fit houden en veroudering van de hersencellen tegengaat.

Diëtist Naomi de Jong inspireert
u met gezonde en lekkere
recepten.

Wat is het MIND-dieet?
De juiste voeding kan de gezondheid van de hersenen positief beïnvloeden. Het MIND-dieet is speciaal gericht op de hersenen.
Het dieet bevat elementen uit het Mediterrane- en het DASH-dieet. MIND staat voor ‘Mediterranean-DASH Intervention for
Neurodegenerative Delay’. Het DASH-dieet is oorspronkelijk ontwikkeld om de bloeddruk te verlagen. Het Mediterrane dieet bevat
veel olijfolie, groente en fruit

Wat zijn de effecten op de hersenen?
Het MIND-dieet heeft een positief effect op het geheugen, bijvoorbeeld op plannen en organiseren. Uit jarenlang onderzoek
blijkt dat het dieet veroudering van de hersencellen tegengaat en de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer met 35%
vermindert.

Waar bestaat het dieet uit?
De nadruk van het dieet ligt op het eten van plantaardige producten, zoals groente, fruit, noten en granen. Hersenen bestaan voor
meer dan de helft uit vet. Het aanvullen van deze vetten is van groot belang. Dit doet u met onverzadigde vetzuren. Het vet in de
hersencellen komt grotendeels overeen met het soort vetzuren in vette vis, avocado en noten. Het eten van dierlijke producten met
veel verzadigd vet zoals vlees, kaas en snacks moet u beperken.
Verder spelen vitamine B12, vitamine D en foliumzuur een belangrijke rol bij het positief beïnvloeden van de gezondheid van
uw hersenen. Het is belangrijk dat u de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid uit uw voeding haalt. Vooral voor ouderen is het
noodzakelijk om voldoende vitamine B12 en vitamine D binnen te krijgen. Indien nodig kunt u een voedingssupplement nemen.
Doe dit wel in overleg met een arts of een diëtist.

Gezond en lekker eten met Naomi
Naomi de Jong is diëtist bij Rivas Zorggroep. Zij houdt op diverse locaties spreekuur. Gezonde voeding is
belangrijk, maar Naomi vindt dat je vooral moet genieten van eten. Dat gezond ook lekker kan zijn, bewijst zij
met haar heerlijke recepten. U vindt de recepten van Naomi regelmatig op de Facebookpagina Rivas ledenpas
en zij deelt haar recepten in de nieuwsbrief van Rivas ledenorganisatie.

Dietist en blogger

Mensen inspireren

Naomi: ‘Ik ben moeder van twee kinderen, diëtist en blogger.
Koken en fotografie zijn al sinds mijn jeugd een grote passie. Op
mijn website www.foodsandphotos.nl combineer ik deze twee
passies. Sinds ik de culinaire wereld door de lens van de camera
zie, kijk ik ook anders naar eten. De combinatie van gezond
en lekker, blijkt ook nog een esthetische kant te hebben. Met
smaakvolle foto’s wek je alle zintuigen tot leven.’

‘Mijn doel is om mensen te inspireren om nieuwe, lekkere,
niet ingewikkelde gerechten te proberen. Het liefst met
zoveel mogelijk zuivere en voedzame ingrediënten. Ik heb
zelf de invloed van gezond eten ervaren. Ik was twintig jaar
en ik voelde me lusteloos. Ik kwam aan in gewicht en ik had
veel lichamelijke klachten. Ik begon met het aanpassen van
mijn voedingspatroon. Minder suiker en bewerkte producten,
minder vlees en (koe)melk, meer groente en fruit, vis, noten
en peulvruchten. Mijn lichaam was me dankbaar en heeft me
beloond met een heerlijk fit gevoel. Ik viel met weinig moeite af.’

Israëlische roots
‘Ik ben geboren in Nederland, maar op 3-jarige leeftijd
emigreerden we naar Israël. Daar heb ik mijn jeugd
doorgebracht. Israël is een etnische smeltkroes, dus ook het
eten is heel gevarieerd. Eten speelt daar een hele centrale rol in
het dagelijkse leven. Vrienden en familie verwennen met lekker
eten, eindeloos over eten praten, over wat we hebben gegeten,
wat wij gaan maken….dat is Israël voor mij. En dat gevoel
probeer ik over te brengen in Nederland.’
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Mijn werk is mijn hobby
‘Ik ben meteen gestopt met de studie en ben voedingsleer
gaan studeren aan de universiteit. Sinds 1995 werk ik met veel
plezier als diëtist. Mijn werk is eigenlijk mijn hobby. Ik hoop u
met mijn recepten te inspireren.’

Het MIND-dieet
Wel: vette vis, groente, noten, olijfolie,
volkoren granen, peulvruchten, gevogelte,
fruit (vooral bessen), rode wijn.
Niet: boter, kaas, gefrituurde en bewerkte
producten, rood vlees, geraffineerde suikers.

Recept van Naomi: salade met zalmfilet,
spinazie en avocado-dressing.
Met dit recept krijgt u alle goede vetten in één keer binnen!
Bekijk het recept op de website
www.rivas-ledenorganisatie.nl/recepten
of scan de QR-code.
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Hoe ga je verstandig om met de zon?

Zonlicht en de huid:

Michelle El Seady-Rol is dermatoloog in het
Beatrixziekenhuis en kent als geen ander de voordelen én
gevaren van zonlicht voor onze huid. Michelle: ‘Zonlicht
bestaat onder andere uit UVA-licht en UVB-licht. UVAlicht dringt dieper in de huid door en zorgt voor snelle
verbranding en huidveroudering. Huidbeschadiging
ontstaat door UVB-licht. Al na vijf minuten in de zon
raakt de huid beschadigd. Goed smeren met een
zonnebrandcrème is daarom zo belangrijk. Alleen onder
een parasol zitten of een hoed dragen werkt onvoldoende
als bescherming, omdat zonlicht daar doorheen komt.
Zonnebrandcrème met factor 50 in je gezicht en factor 30
op de rest van je lichaam beschermt voldoende. Vergeet
ook niet je oren en je neus goed in te smeren. Je bent goed
ingesmeerd als je de crème nog een beetje ziet zitten.
Geen enkel zonnebrandmiddel beschermt de hele dag.
Elke twee of drie uur moet u opnieuw smeren. En let op
dat u een zonnebrandcrème met een UVA-filter én UVBfilter gebruikt.’

Michelle El Seady-Rol,
dermatoloog

verstandig omgaan met de zon
Zonlicht heeft tal van positieve effecten op onze gezondheid. In de zon maakt ons lichaam vitamine D aan.
Ons lichaam gebruikt vitamine D om calcium uit voeding op te nemen. Zo worden onze tanden, nagels en
botten sterker en neemt botontkalking af. En dat niet alleen. Vitamine D remt ontstekingen en versterkt ons
immuunsysteem. Hierdoor worden we weerbaarder tegen virussen en infecties. Ook onze hersenen hebben
baat bij zonlicht. Zonlicht stimuleert de aanmaak van serotonine in de hersenen; het stofje dat maakt dat we
ons gelukkiger en energieker voelen. Maar pas ook op! Teveel zonlicht is schadelijk en kan verbranding van de
huid geven.

Veranderingen van de huid door de zon
Door de huid bloot te stellen aan zonlicht ontstaan er
veranderingen in het DNA van de huidcel. De DNA-schade in de
huidcel zorgt voor de productie van melanocyten-stimulerend
hormoon (MSH). Dit hormoon stimuleert weer de productie van
pigment. Hierdoor krijgt de huid een kleurtje. Bruin worden is
dus eigenlijk een gevolg van schade aan het DNA.

Zwanger in de zon
Tijdens de zwangerschap wordt meer MSH aangemaakt. Samen
met een verhoogde oestrogeenspiegel zorgt MSH ervoor dat je
tijdens de zwangerschap meer kans hebt op pigmentvlekken.
Denk bijvoorbeeld aan het zwangerschapsmasker:
pigmentvlekken in het gezicht. Meestal verdwijnen deze
vlekken na de zwangerschap vanzelf.

Check vlekken op uw huid
Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt huidkanker. De
belangrijkste oorzaak is veel in de zon zijn. Bedenk dat
huidkanker vrijwel altijd te genezen is als het vroeg wordt
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Puzzel mee en maak kans op een Rituals cadeaubon.

ontdekt. Om huidkanker vroeg te herkennen is het belangrijk
alert te zijn op veranderingen van de huid. Het is dus belangrijk
uw huid regelmatig te controleren op veranderende vlekjes.
Twijfelt u? Maak dan een afspraak met uw huisarts.

Voedingsmiddelen die de huid mogelijk
helpen te beschermen tegen de nare
effecten van UV-straling
Naast goed smeren met factor 30 of hoger en het mijden
van de zon tussen 12.00 en 15.00 uur, kunnen bepaalde
voedingsmiddelen mogelijk helpen tegen zonnebrand. Vette
vis zoals zalm zit vol met Omega 3 en helpt om de nare
effecten van UV-straling te blokkeren. Groene thee zit vol met
antioxidanten die beschermen tegen celschade door UVstraling. Daarnaast bevat het zogenaamde catechines. Deze
stofjes kunnen de groei van tumorcellen beperken. Het is nog
niet helemaal duidelijk waarom kruisbloemige groentes zoals
broccoli en kool beschermen tegen zonschade.

Hoe doet u mee?
1. Streep de woorden uit het rijtje weg.
2. De overgebleven letters vormen de oplossing.
3.	Stuur voor 1 juli 2021 een e-mail met de
oplossing naar ledenorganisatie@rivas.nl.
Vermeld hierbij het nummer van uw ledenpas.
Woordzoekerfabriek.nl
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Drie generaties uit één familie:

Eén of twee keer per week eet ik vis. Iedere zondag eten we
afbakbroodjes. Dat is de enige dag dat ik brood eet. De geur
van brood is onweerstaanbaar, maar mijn lichaam reageert er
helaas niet goed op.’

over hun gezonde leefstijl en hun motivatie

‘Het is een levensstijl, die je ook heel je leven vol moet houden.
Meestal kost het me niet veel moeite. Wel als ik vermoeid
ben. Of bij een tegenslag. Dan ben ik snel geneigd om mezelf
te troosten met zoetigheid. Wat mij helpt is om te focussen
op wat ik wél mag. Zo geniet ik extra van mijn lunch met een
gebakken eitje en champignons. Maar mijn zoetbehoefte gaat
denk ik nooit over. Mijn moeder at vroeger een worteltje als ze
lekkere trek had, maar dat is voor mij echt geen optie.’

Hans (81), dochter Annemiek (53) en kleinzoon Sander (21) genieten van de voordelen van een gezonde
leefstijl. Zij vertellen waarom ze zo gemotiveerd zijn en hopen anderen te inspireren.
voor een operatie, maar ik kon wel proberen de artrose af
te remmen. De arts legde uit dat kraakbeen wordt voorzien
van voedingsstoffen door te bewegen. Dit gebeurt via het
gewrichtssmeer. Blijven bewegen is dus heel belangrijk. Fietsen
is de ideale vorm van bewegen, omdat je dat lang kunt blijven
doen. Ik fiets nu iedere dag, het hele jaar door. Meestal een
rondje van ongeveer 15 km. Ik heb nu al meer dan 20.000
kilometer op de teller! Zelfs als het stormt stap ik op de fiets.
Ik wil geen elektrische fiets. Zolang het nog gaat wil ik zonder
ondersteuning fietsen. Ik ben niet bang om te vallen, maar ik
ben wel voorzichtig. Ik voel nog wel af en toe een knik in mijn
knie, maar het doet geen pijn meer. Dus ik weet waar ik het
voor doe. We hebben een heerlijk huis aan het water. Daar
wil ik zo lang mogelijk blijven wonen. Maar dan moet ik wel
trappen kunnen blijven lopen.’

Hans: ‘Ik blijf vitaal door
iedere dag te fietsen.’
‘Ik ben eigenlijk altijd sportief geweest. Ik kon behoorlijk goed
schaatsen en schopte het tot de regionale selectie. Ik trainde 3
à 4 keer per week. De trainingen waren fysiek zwaar, ook buiten
de schaatsbaan. Op mijn 18e kwam ik niet door de medische
keuring van de schaatsbond vanwege een ruisje bij mijn hart.
Ik ben toen gaan voetballen. Dat heb ik tot mijn 62e gedaan. Ik
was de oudste van het team en liep tussen 30-jarigen. Ik moest
stoppen omdat ik teveel pijn in mijn knie had. Ik was ook een
fervent skiër. Ik vind dat je niet onvoorbereid op de latten moet
gaan staan, dus een paar maanden voor de vakantie fietste
ik veel om mijn beenspieren te trainen. Ik kreeg helaas steeds
meer last van mijn knie. Toen ik 72 was heb ik het skiën op
moeten geven.’
‘Ook bij mijn dagelijkse bezigheden had ik pijn. Behandelingen
door een fysiotherapeut hielpen niet. Vervolgens kwam ik bij
een orthopedische chirurg. Mijn knie bleek te zijn versleten.
Slijtage is eigenlijk niet het juiste woord. Het is artrose
(kraakbeenverslechtering). Ik kwam niet in aanmerking
12

‘Ik ben van mening dat het belangrijk is om iedere dag te
bewegen. Ook in mijn dagelijkse bezigheden probeer ik daarom
zo actief mogelijk te blijven. Ik rijd bijvoorbeeld mijn auto niet
door de wasstraat, maar ik was hem met de hand. En ik gebruik
bewust een handgrasmaaier in plaats van een elektrische
grasmaaier. Ik denk dat ook die kleine dingen helpen om zo lang
mogelijk vitaal te blijven. Het traplopen in huis is natuurlijk
ook een goede oefening. Toen ik 60 was heb ik een zeilboot
gekocht. Ik hoopte dat ik daar nog vijf tot tien jaar plezier van
zou hebben. En dat is nu dus al meer dan twintig jaar. Het
onderhouden van de boot doe ik ook nog zelf. Ik ben graag
bezig.’
‘Ik wil niet krakkemikkig oud worden. Veel leeftijdsgenoten
hebben een knie- of heupoperatie gehad. Of een bypass
operatie. Je moet natuurlijk ook geluk hebben. Mijn vader is
gezond oud geworden, dus het zit ook wel in de genen. Ik heb
nooit gerookt of alcohol gedronken. Dat zal ook meespelen. En
we eten gezond. Iedere dag verse groenten. Ook zijn we minder
vlees gaan eten. Het koekje bij de koffie laat ik niet staan
hoor. Ik ben lid van Rivas en dan kan ik ieder jaar gratis mijn
gezondheid laten checken. Mijn cholesterol is meestal iets te
hoog, dus ik probeer daar dan wel op te letten.
Ik heb wel eens gehoord dat vitaal blijven voor de ene helft
geluk is en dat je de andere helft zelf in de hand hebt. En dat
geeft me wel de drive om op deze manier door te gaan. Ik doe er
dan in ieder geval alles aan.’

Een jaarlijkse APK voor uw gezondheid
De gratis gezondheidscheck voor leden van Rivas kan
eventuele gezondheidsrisico’s tijdig aan het licht brengen.
Aanmelden kan via www.rivas-ledenorganisatie.nl.

Annemiek: ‘Door mijn
voeding aan te passen,
kwam ik eindelijk van mijn
buikklachten af.’
‘Rond mijn 45e had ik constant last van buikklachten. Een
ondefinieerbare pijn. Het begon mijn leven zodanig te
beïnvloeden dat ik besloot de medische molen in te gaan.
Diverse maag- en darmonderzoeken leverden niets op. Bij
een onderzoek met contrastmiddel werd geen ontsteking
of tumor gevonden. Het was fijn om te horen dat ik geen
kanker had, maar de pijn bleef. Je gaat dan toch denken dat de
artsen misschien iets over het hoofd hebben gezien. Dus echt
gerustgesteld was ik niet.’

‘Ik voel me sterker door de weerstand die ik heb opgebouwd.
Dat maakt dat ik niet zoveel stress ondervind van corona.
Voldoende bewegen vind ik nu wel lastig. De vaste
sportmomenten ontbreken en dan ligt uitstel op de loer. Ik
wandel wel veel en fiets naar mijn werk. Onderweg geniet
ik dan van de natuur. Voor mij werkt het beter om eerst te
bewegen en dan te eten. Dan eet ik minder.’
‘Mensen die willen starten met het aanpassen van hun voeding,
raad ik aan om het in kleine stapjes te doen. Bijvoorbeeld eerst
een paar maaltijden per week vervangen. Ik heb het zelf op
eigen houtje gedaan. Op internet vind je veel informatie, maar
het is beter om hulp in te schakelen van een professional. Mijn
positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat ik een opleiding
tot integraal leefstijlcoach ben gaan volgen. Destijds kreeg ik
helaas geen advies om naar mijn voedingspatroon te kijken.
Maar tegenwoordig is er gelukkig steeds meer aandacht voor de
gunstige effecten van leefstijl.’

‘Ik ben een eigen zoektocht gestart. Ik had veel eetmomenten
op een dag en ik las dat je lichaam daardoor steeds ‘aan
het werk is’. Ook als je iets kleins eet. Ik heb die momenten
teruggebracht naar drie hoofdmaaltijden om mijn lichaam
meer rust te geven. Die ontspanning gaf al een lichte
verbetering. Ik ging ook meer met aandacht eten. Ik ben ook
radicaal gestopt met het eten van koolhydraten. Dat was best
moeilijk, want ik was al 45 jaar gewend om twee keer per dag
brood te eten. Maar al snel had ik veel minder buikpijn, dus dat
motiveerde me om het vol te houden.’
‘Ik ontbijt soms met kwark of yoghurt, maar meestal met
crackers. Deze maken we zelf van zaden, pitten, noten, olijfolie
en een beetje amandelmeel. Een keer per week sla ik het
ontbijt over en geef ik mijn darmen 16 uur rust. Ik lunch met
veel groenten. Ik kies dan voor een salade of soep. Maar het
kan ook een omelet met spinazie zijn. Ook bak ik wel eens
bananenpannenkoekjes om mezelf te verwennen. De kinderen
vinden die ook erg lekker. Juist de variatie in voeding werkt bij
mij heel goed. In het begin liet ik de aardappelen of pasta weg
bij het avondeten, maar nu kies ik ook wel eens voor zoete
aardappelen. Dat vult toch wat meer. En je favoriete pastasaus
smaakt ook prima met courgette-spaghetti! Ik probeer minder
vlees te eten en neem dan een vegetarische vleesvervanger.

Sander: ‘Ik heb een drukke
studie, maar ik voel me beter
als ik iedere dag sport’
Lees verder op de volgende pagina!
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Sander: ‘Ik studeer Technische Bedrijfskunde aan de TU
Eindhoven. Dit is mijn 4e jaar. Ik doe nu twee Masters
gelijktijdig. Daarnaast ben ik project manager in team CORE
van de TU. Wij doen onderzoek naar recycling van moeilijk
te verwerken afvalstromen, zoals elektronisch afval en
vervuilde grond. Ook geef ik andere studenten les. Best een vol
programma dus. Maar ik maak toch iedere dag tijd vrij om te
sporten.’
‘Ik ben geboren met astma. Ik moest regelmatig met spoed
naar het ziekenhuis als de benauwdheid te erg werd. Dat zal
voor mijn ouders een flinke zorg geweest zijn. Ik had ook een
groeiachterstand, maar die heb ik gelukkig ingelopen. Door veel
te sporten is mijn longinhoud verbeterd en ben ik conditioneel
sterker geworden. Ik combineerde voetballen met tennissen.
Later heb ik me volledig gericht op het tennissen. En dat doe
ik nu nog steeds. Ik heb een leuk team, dus hopelijk kan de
competitie weer doorgaan. Ik wilde ook meer kracht opbouwen.
Dus een paar jaar geleden ben ik dagelijks met gewichten gaan
trainen. Ik maak ook gebruik van een weerstandsband.’
‘De eerste twee jaar van mijn studie reisde ik met het OV van
mijn woonplaats Hardinxveld-Giessendam naar de TU. Het
afgelopen jaar heb ik voornamelijk online gestudeerd. Dat
was dus eigenlijk wel relaxt. Sinds het begin van dit jaar deel
ik een woning in Eindhoven met twee andere studenten. Zij
sporten ook veel. De een voetbalt en de ander basketbalt.
Beiden op hoog niveau. Ik ben meestal al aan het sporten

‘De astma is voor mij nu helemaal geen beperking meer.
Vroeger moest ik overal veel inspanning voor verrichten. Dus
ik ben gewend geraakt aan afzien. Dat is denk ik de reden dat
ik nu geen vermoeidheid voel als ik sport. Ik hou best wel van
een feestje en een nachtje doorzakken komt ook voor. Dan sla
ik het sporten een dag over. Maar ik voel me echt veel beter als
ik minimaal zes dagen in de week sport. En het is natuurlijk ook
wel lekker om er goed uit te zien.’

Koolhydraatarm eten
Frans van der Putten, diëtist bij Rivas: ‘Mensen die een
koolhydraatarm dieet volgen vallen sneller af dan mensen
die een vetarm dieet volgen.
Doordat je wel vetten mag eten heb je een meer verzadigd
gevoel. Ook bij mensen met diabetes levert het vaak grote
gezondheidsvoordelen op. Heeft u vragen over dit dieet?
Stuur dan een mail naar vodi@rivas.nl.

Veilig achterop de fiets
Fietsen is een ideale activiteit om van het mooie weer te genieten. Gezellig samen erop uit. Neemt u uw kindje
mee op de fiets, zorg er dan voor dat u dit veilig doet. Ook als u maar een klein stukje gaat fietsen.

Ben jij op zoek naar ondersteuning tijdens het
lopen en wil jij je gemak en veiligheid verhogen?

Voorkom voeten tussen de spaken
Rutger-Jan Renger, traumachirurg in het Beatrixziekenhuis: ‘In de lente en de zomer wordt er weer meer gefietst met het gezin.
Helaas zitten jonge kinderen vaak achterop zonder goede bescherming: de jasbeschermers ontbreken of het fietszitje biedt
onvoldoende bescherming aan de voeten. In Nederland belanden jaarlijks zo’n 3000 kinderen op de spoedeisende hulp omdat zij
met hun voet tussen de spaken zijn gekomen. Dit leidt bijna altijd tot een kneuzing met schaafwonden en in ongeveer een kwart
van de gevallen tot een botbreuk. Deze kinderen worden allemaal gedurende een of meerdere weken met gips behandeld. Soms is
er zelfs een operatie nodig. Na zo’n vervelende ervaring zijn veel kinderen bang om weer achterop de fiets te gaan zitten. Dit alles is
onnodig, want spaakletsels zijn met eenvoudige en betaalbare beschermingsmaatregelen makkelijk te voorkomen.’

Vegro heeft een groot assortiment aan stijlvolle en moderne wandelstokken.
Kom naar de Vegro zorgwinkel voor deskundig advies van onze medewerkers.
Daarnaast proﬁteer jij op vertoon van jouw Rivas ledenpas van 20% korting op
alle wandelstokken.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Dordrecht
Admiraalsplein 14, 3317 BA

Wandelstok
opvouwbaar

De oplossingen
Maak uw fiets veilig en kies voor één van de onderstaande
beschermingsmaatregelen:

Van €20.99

Vegro zorgwinkel Zwijndrecht
Passage 4-6, 3331 CM

€16.

Vegro zorgwinkel Gorinchem
Marinus Spronklaan 53-55, 4205 CG

79



	Een veilig kinderzitje. Zorg ervoor uw kind goed
in het stoeltje zit met de voetjes op de juiste plek.


	
 Fietstassen met een harde binnenkant.
	Jasbeschermers van hard plastic.

In samenwerking met
*Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen.
Geldig bij Vegro zorgwinkel Dordrecht, Zwijndrecht
en Gorinchem van 10 mei t/m 19 juni 2021.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
2103-01-d

‘’Heerlijk om er weer
zelfstandig op uit te
kunnen gaan’’

als zij nog niet wakker zijn, dus samen sporten doen we niet
veel. Maar het is natuurlijk wel leuk om met gelijkgestemden
samen te wonen. We proberen ook zoveel mogelijk gezond te
eten. Dat is natuurlijk ook wel nodig als je veel sport. Als ik wat
meer tijd heb, kook ik voor meerdere dagen tegelijk. Ik heb nu
bijvoorbeeld voor vijf dagen lunch in bakjes in de koelkast staan.
In die maaltijden zitten genoeg koolhydraten en eiwitten. Dat
heb je echt wel nodig als aanvulling voor na het sporten. Die
maaltijden hoef ik dan alleen even op te warmen.’

Voordeel voor leden van Rivas
Bij diverse fietsenwinkels in de regio
ontvangt u op vertoon van uw Rivas
ledenpas korting op de aanschaf of de
montage van beschermingsmaatregelen.
Bijvoorbeeld bij Hagemeijer Tweewielers
in Gorinchem en Tweewielercentrum den
Breejen in Leerdam.
Kijk voor meer informatie op de website
www.rivas-ledenorganisatie.nl
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Een hoognodig, praktisch naslagwerk
Om het regelen van uw afscheid makkelijker te maken, heeft Plus
Magazine de special Afscheid voor u gemaakt. Hiermee kunt u zich in alle
rust inlezen over alles wat u zou moeten weten voordat het te laat is. Leg
nu vast – en praat erover – wat u belangrijk vindt als het moment komt
dat een ander voor u moet beslissen hoe uw eventuele ziekbed dient
te verlopen. En hoe u uw afscheid graag zou willen zien. In deze special
vindt u antwoord op al uw vragen en verschillende checklists. Kortom,
een gids vol praktische handvatten en inspirerende tips.

Annemiek Braam is longarts en somnoloog
en werkt in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

De adviesprijs van de gids is € 11,90 inclusief verzendkosten. Leden van
Rivas betalen € 5,- inclusief verzendkosten. U bestelt de gids online via
www.pluswebshop.nl/afscheid. Gebruik de kortingscode rivas21. Deze
aanbieding geldt tot en met 30-06-2021 of zolang de voorraad strekt.

Afscheid
Iets om over na te denken

Laatste wensenlijst

Als u en uw naasten gezond zijn, staat u waarschijnlijk niet vaak stil bij
de dood. Toch is het verstandig om tijdig na te denken over uw afscheid,
al is het maar om uw nabestaanden houvast te geven wanneer u er
zelf niet meer bent. Wat moet er geregeld worden? Wat is er mogelijk?
wat zijn de kosten? Vreemd eigenlijk, we vieren het leven en willen dit
inrichten zoals we dat graag zelf willen. Maar hoe we afscheid willen
nemen van dit leven, daar houden we ons liever niet mee bezig. Terwijl
dit voor onze dierbaren zo’n ingrijpend moment is in hun leven.

Testament & Erfenis

Als lid van Rivas kunt u gratis of met korting deelnemen aan activiteiten of profiteren van aantrekkelijke
aanbiedingen. Het laatste nieuws en de agenda vindt u op www.rivas-ledenorganisatie.nl.

Het afscheid zoals u het wilt

Tastbare herinnering

Activiteiten

Alles over de
laatste fase
Rouw en ruzie
Ik mocht geen
afscheid nemen
van mijn moeder
Limoncello in
plaats van koffie
Zo maak je de uitvaart
persoonlijk
Zo verwerk je
een verlies
Iedereen rouwt op
eigen wijze
Begraven
of cremeren?
Dit is wat er kan
en mag

Goed gesprek
over de dood
Laat weten wat je wilt

Slapen en slaapproblemen
Slaapspecialist Annemiek Braam heeft recent een webinar
gegeven over de processen in ons brein die zorgen voor
slaap. Ook vertelde zij over de uiteenlopende oorzaken van
slaapproblemen, slaapstoornissen en bood zij oplossingen.
Deelnemers konden via een live chat vragen stellen aan
Annemiek. Hier werd veel gebruik van gemaakt. De reacties
na afloop waren erg positief. Vooral de praktische tips werden
goed gewaardeerd.

Heeft u dit evenement gemist? Als u het aanmeldformulier op
de website www.rivas-ledenorganisatie.nl invult, ontvangt u
een link om het webinar terug te kunnen kijken.
Rivas ledenorganisatie organiseert regelmatig evenementen
en lezingen over diverse gezondheidsthema’s. Deze zijn gratis
toegankelijk voor leden. Wilt u daar ook bij zijn? Meld u dan aan
als lid via www.rivas-ledenorganisatie.nl.

Laat me niet lachen!
Lezing over ongewild urineverlies en verzakking
Ongewild urineverlies of verzakkingen zijn geen aandoeningen om te lachen. Het is ook niet
iets om je voor te schamen. Veel vrouwen hebben er namelijk last van en het komt voor op
verschillende leeftijden.
Gynaecoloog Jan Schrickx legt in zijn lezing ‘Laat met niet lachen!’ op een begrijpelijke manier uit
wat een verzakking nu eigenlijk inhoudt en wanneer er precies sprake is van incontinentie.
Hij vertelt ook wat u er zelf aan kunt doen en wanneer en welke behandelingen een
oplossing bieden. Jan Schrickx werkt als gynaecoloog in het Beatrixziekenhuis
in Gorinchem. Zijn aandachtsgebieden zijn verzakking, incontinentie,
bekkenbodemproblemen en menopauze.
Meld u aan voor de lezing ‘Laat me niet lachen!’. Kijk op
www.rivas-ledenorganisatie.nl voor de datum en tijd
of scan de QR-code.
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Webinars over (levens)testament,
wilsonbekwaamheid en nalatenschap
Rivas ledenorganisatie organiseert twee interessante webinars: ‘Testament en nalatenschap’ en
‘Levenstestament en wilsonbekwaamheid’.
Een webinar is een online presentatie via internet. U kijkt vanuit uw eigen huis mee via uw computer,
laptop of tablet. Via de chat kunt u ook vragen stellen. De webinars organiseren wij in samenwerking met
onze partner Hereditas, specialist in de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.
Leden van Rivas kunnen gratis deelnemen aan de webinars.
Kijk op www.rivas-ledenorganisatie.nl voor de datum en tijd of scan de QR-code.
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Hoe werkt het gehoor en hoe
voorkomt u gehoorschade?
Het gehoor is één van de vijf zintuigen van de mens, samen met zien, voelen, ruiken en proeven. Met de
zintuigen kunnen we onze omgeving waarnemen. Ze beschermen ons tegen gevaar. We ruiken dat iets
aanbrandt of bedorven is en horen een ambulance al van ver aankomen. Ook trekken we een jas aan wanneer
we het koud hebben. Dankzij onze zintuigen kunnen we genieten van een lekker ijsje of een mooie film.
Yvette Smulders is KNO-arts in het Beatrixziekenhuis en legt uit hoe het gehoor werkt en hoe u schade kunt
voorkomen.

Hoe werkt het gehoor

Voorkomen blijft beter dan genezen

‘Op onze polikliniek in het Beatrixziekenhuis wordt een patiënt
onderzocht en krijgt een hoortest in een officiële geluidsdichte
cabine. Het KNO-onderzoek met de microscoop en de hoortest
geven ons veel informatie. We kunnen zien waardoor het
gehoorverlies wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door vocht
achter het trommelvlies, door schade aan het trommelvlies
of gehoorbeentjes of door slijtage van het slakkenhuis. Soms
maken we een CT-scan of MRI-scan om nog een beter beeld te
krijgen van het probleem. Ook bij kleine kinderen kunnen we
hoortesten verrichten. Dat kan terwijl ze slapen of naar een
filmpje kijken.’

‘Een KNO-arts ziet veel mensen die gehoorschade hebben
opgelopen door blootstelling aan lawaai. Oudere patiënten
vertellen dat er vroeger weinig aandacht was voor het dragen
van gehoorbescherming. Tegenwoordig zien we veel jongeren
die lawaaischade hebben opgelopen door luisteren naar harde
muziek. Lawaaiblootstelling zorgt in de eerste plaats voor
schade aan haarcellen. Na een feestje kun je thuiskomen met
een piep in je oren. De haarcellen zijn dan tijdelijk beschadigd;
ze krabbelen weer op en de volgende dag is het suizen over.
Na langdurige blootstelling aan lawaai of wanneer geluid
plots heel hard binnenkomt, kan blijvende schade ontstaan.
Mensen met lawaaischade hebben vaak niet zo veel last
van gehoorverlies, maar wel van oorsuizen. Onze hersenen
werken volgens verwachtingspatronen en verwachten dat er
geluid binnen moet komen op alle toonhoogtes. Wanneer dat
niet gebeurt door kapotte haarcellen, gaan de hersenen het
missende stukje informatie invullen en hoor je een piep of
suis die niet van buitenaf komt. De behandeling van dit soort
oorsuizen is lastig. Wanneer je regelmatig blootgesteld wordt
aan lawaai is het dan ook belangrijk goede gehoorbescherming
te dragen.’

Wanneer verwijst de huisarts of de
audicien naar de KNO-arts?

‘Onze oorschelpen kunnen geluiden opvangen en naar de
gehoorgang begeleiden. Via de gehoorgang, het trommelvlies
en de drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel),
komt geluid aan in het slakkenhuis. Het slakkenhuis is heel
slim opgebouwd. Het bevat duizenden haarcellen die geluid
omzetten in signaaltjes die naar de hersenen worden gestuurd.
Vooraan in het slakkenhuis liggen de haarcellen die gevoelig
zijn voor hoge tonen en helemaal aan het einde liggen de
haarcellen die gevoelig zijn voor lage tonen.’

• het gehoor is slechter dan past bij de leeftijd
• het gehoor is niet gelijk aan twee oren
• het gehoor gaat hard achteruit of het
gehoorverlies is plots ontstaan
• oorsuizen
• evenwichtsklachten
• een afwijkend beeld van de gehoorgang of
het trommelvlies

Decibel en hertz
‘Hoe meer luchtdruk verplaatst wordt, hoe harder het geluid
wordt. Dit wordt uitgedrukt in decibel. De snelheid waarmee
de hoge en lage druk elkaar afwisselen bepaalt of een geluid
hoog of laag klinkt. Deze trillingssnelheid, of frequentie
wordt uitgedrukt in hertz (Hz).Mensen kunnen geluiden
horen tussen de 20 en 20.000Hz. Het meest gevoelig zijn
onze oren voor geluiden tussen de 500 en 4000Hz.Dit zijn de
toonhoogtes waarmee we met elkaar praten. Dit noemen we
het spraakgebied. Apparaatjes met heel hoge tonen worden
wel gebruikt om katten te verjagen of als hondenfluitje. Het is
belangrijk te beseffen dat kinderen, baby’s of andere huisdieren
die geluiden vaak wél kunnen horen en dat het pijn kan doen
aan hun oren.’

De hoortest in het ziekenhuis

Oplossingen
Gehoorverlies
‘Wanneer mensen ouder worden, slijten de haarcellen. De
haarcellen aan het begin van het slakkenhuis slijten het
eerst. Daarom kunnen oudere mensen vooral hoge tonen
minder goed horen. Mannen hebben daar meer last van
dan vrouwen. Wanneer mensen last hebben van ‘normale’
ouderdomsslechthorendheid, zijn hoortoestellen een oplossing.
Hoortoestellen versterken geluiden per frequentie, dus
bijvoorbeeld wel de hoge tonen, maar niet de lage tonen. Ze
worden op maat aangemeten.’

Hoe hard klinkt een decibel?

‘Sommige problemen, als vocht achter het trommelvlies,
kunnen we eenvoudig oplossen door het plaatsen van een
trommelvliesbuisje. Ook voor ingewikkeldere ooroperaties
kunt u terecht in het Beatrixziekenhuis. Oorchirurgie is een van
onze specialiteiten en we zijn goed op de hoogte van de laatste
operatietechnieken.’

Yvette Smulders, KNO-arts
in het Beatrixziekenhuis
Zij is opgeleid in het UMC Utrecht en
gepromoveerd op het onderwerp ‘cochleaire
implantatie’. Een cochleair implantaat is een
apparaat dat aan zeer slechthorende en dove
volwassenen en kinderen de mogelijkheid biedt
weer te kunnen horen en verstaan. Zij heeft
een jaar gewerkt in Sydney, Australië, om zich
te verdiepen in het evenwichtssysteem en
later een fellowship gedaan in Perth, waar zij is
gespecialiseerd in de oorchirurgie.
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Simone van der Klift, is
Rivas wijkverpleegkundige in
de gemeente Giessenlanden

‘Met elkaar staan we
om de cliënt heen’
‘De beste zorg betekent voor
mij dat de cliënt de zorg krijgt
die hij wil en nodig heeft,
binnen de mogelijkheden die er
zijn. Hiervoor is het belangrijk
om samen te werken met
bijvoorbeeld de partner en
mantelzorgers. Net zo belangrijk
vind ik de samenwerking met
de huisarts en eventuele andere
zorgverleners. Met elkaar staan
we om de cliënt heen en werken
we samen om er voor te zorgen

dat hij zo lang mogelijk veilig
en zelfstandig thuis kan blijven
wonen. Duidelijk zijn over wat
wel en niet mogelijk is, vind ik
erg belangrijk. Ik zeg daarom
weleens dat ik een strenge zuster
ben. Natuurlijk met een dikke
knipoog, maar mensen weten
wat ze aan me hebben en welke
zorg ik samen met mijn collega’s
wel en niet kan regelen. Ik vind
het belangrijk om daar eerlijk en
duidelijk over te zijn.’

Cliënten zeer tevreden over de zorg van Rivas
Wijkverpleging
Een groot compliment voor onze zorgverleners van Rivas wijkverpleging. In de jaarlijkse meting van de zorg
aan huis scoort Rivas namelijk over de gehele linie hoog. Het onderzoek is een belangrijke graadmeter voor de
beleving van zorg, want de meting wordt ingevuld door eigen cliënten van Rivas.
De meting heet PREM, wat staat voor Patient Reported Experience Measure. Bijna 2000 cliënten werden benaderd om deel te
nemen. Bijna de helft van deze cliënten heeft de enquête beantwoord. Hen werd gevraagd om ervaringsvragen te beoordelen
op verschillende gebieden. In de jaarlijkse meting van de zorg aan huis scoort Rivas namelijk over de gehele linie hoog. Cliënten
van Rivas Wijkverpleging waarderen met name de persoonlijke aandacht (8,8), de warme benadering (8,8) en de mate waarin
zorgverleners de gezondheid van cliënten monitoren (8,7). De vragenlijst
is onafhankelijk opgesteld en zorgverleners hebben geen invloed op de
vraagstelling of de samenstelling daarvan.

Meer informatie over Rivas wijkverpleging
Met Rivas wijkverpleging bent u verzekerd van goede basiszorg én
gespecialiseerde zorg bij u thuis. De zorgverleners bieden u hoge kwaliteit
en continuïteit van zorg, onder andere op het gebied van dementie,
wondzorg, beroerte (CVA) en zorg in de laatste levensfase. Meer informatie
over het aanbod wijkverpleging, de gemeenten waar Rivas wijkverpleging
biedt en hoe u wijkverpleging aanvraagt, vindt u op onze website:
www.rivas.nl/wijkverpleging.
20

Los tekstkader 2 (kan eventueel komen te vervallen om ruimte te winnen op de pagina)
Kop:
Cliënten zeer tevreden over de zorg van Rivas Wijkverpleging
Intro:
Een groot compliment voor onze zorgverleners van Rivas wijkverpleging. In de jaarlijkse meting van de zorg aan huis scoort Rivas
namelijk over de gehele linie hoog. Het onderzoek is een belangrijke graadmeter voor de beleving van zorg, want de meting wordt
ingevuld door eigen cliënten van Rivas.
Tekst:
De meting heet PREM, wat staat voor Patient Reported Experience Measure. Bijna 2000 cliënten werden benaderd om deel te
nemen. Bijna de helft van deze cliënten heeft de enquête beantwoord. Hen werd gevraagd om ervaringsvragen te beoordelen
op verschillende gebieden. In de jaarlijkse meting van de zorg aan huis scoort Rivas namelijk over de gehele linie hoog. Cliënten
van Rivas Wijkverpleging waarderen met name de persoonlijke aandacht (8,8), de warme benadering (8,8) en de mate waarin
zorgverleners de gezondheid van cliënten monitoren (8,7). De vragenlijst is onafhankelijk opgesteld en zorgverleners hebben geen
invloed op de vraagstelling of de samenstelling daarvan.

Mevrouw Van den Oever – van ‘t Hoff (96)
is cliënt van Rivas wijkverpleging

‘De wijkverpleging is er
altijd voor mij’
Twee keer per dag komen de
verpleegkundigen van de wijkverpleging
bij mevrouw Van den Oever- van ’t Hoff
langs. ‘Mijn persoonlijke verzorging
kan ik grotendeels zelf. Ik heb alleen
een versleten knie en daardoor ook
rugklachten. Daarom heb ik wel hulp
nodig met aan- en uitkleden en het
aan- en uitrekken van mijn corset en
steunkousen. Verder heb ik stomazorg
nodig. Via een andere organisatie heb ik
hulp in de huishouding. Ontzettend blij
ben ik met de zorg en hulp die ik krijg.’
Mevrouw Van den Oever- van ’t Hoff
heeft een klik met de zorgverleners van
Rivas wijkverpleging. ‘Met de een heb ik
een leuk praatje, weer een ander kan zo
goed luisteren, terwijl weer een andere

verpleegkundige goed is in het signaleren
wat ik extra nodig heb. In de drie periodes
waarin ik erg ziek ben geweest door een
grote buikwond, een ontsteking aan mijn
been en een zware griep, kon ik telkens
rekenen op heel goede zorg. De dames
zijn er altijd voor mij en daar kan ik hen
niet genoeg complimenten voor geven.
Wijkverpleging van Rivas kan ik dan ook
iedereen aanraden die zorg thuis nodig
heeft’.
‘Zonder de wijkverpleging en
huishoudelijke hulp zou ik op mijn leeftijd
echt niet langer zelfstandig thuis kunnen
wonen. Ik ben ontzettend blij met de zorg
en hulp die ik krijg. Dankzij een rollator
kan ik me goed bewegen in huis. Ik heb
een tablet en kan zo het nieuws kijken,

dagelijks videobellen met mijn kinderen
en achterkleinkinderen in Zwitserland,
muziek luisteren, puzzelen en spelletjes
doen. Zo blijven mijn hersenen lekker
actief.’
‘Koken doe ik nog zelf. Graag varieer ik
in de keuken. Zo kook is Thais eten, maar
ook de Italiaanse keuken vind ik smakelijk
en op zijn tijd is de Hollandse pot ook
lekker. Mijn reukvermogen is weg maar
met mijn smaak is gelukkig niks mis. Ik
heb altijd veel ondernomen en een actief
leven geleid. Misschien dat ik me daarom
nog best fit voel. In deze coronatijd kom
ik de dag goed door, omdat ik het gewend
ben om veel alleen te zijn. Soms zit het
wat tegen maar meestal geniet ik van
elke nieuwe dag.’
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Uw verhaal in
het volgende
ledenmagazine?

Zorgt u voor iemand met dementie?
De training ‘Dementie en nu?’ van Rivas richt zich op mantelzorgers van mensen met dementie. Na de diagnose dementie zijn er
vaak veel vragen. Praktische vragen maar ook vragen op het emotionele vlak. Hoe zorg je goed voor de persoon met dementie? En
hoe blijf je goed voor jezelf zorgen? De training ‘Dementie en nu?’ biedt handvatten voor de omgang met dementerende personen.
Deelnemers doen nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden op die hen helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende
zorgsituatie. Dit helpt mensen met dementie om langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te wonen, met behoud van
kwaliteit van leven.

Heeft u uw leefstijl veranderd en wilt u uw verhaal met
anderen delen? Dan is dit uw kans! In december brengen
we een nieuw ledenmagazine uit met een artikel waarin
mensen vertellen over hun inspiratie en motivatie. U kunt
zich tot en met 1 augustus 2021 aanmelden door een e-mail
te sturen naar ledenorganisatie@rivas.nl. Vertel in het kort
uw verhaal en vermeld daarbij uw naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer. U vindt het leuk om op de foto te gaan en
u geeft toestemming voor het gebruik van de beelden in onze
publicaties. Wij zijn heel benieuwd naar uw verhaal!

Heeft u vragen over deze training? Neem dan contact op met ledenconsulent Petra Holleman op 06 2720 9674.
U kunt ook kijken op www.rivas-ledenorganisatie.nl.

Win een bloemetje!
Is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Stuur dan een bericht naar ledenorganisatie@rivas.nl
en vermeld uw lidmaatschapsnummer.
Doe dit voor 1 juli 2021 en maak net als mevrouw
Kortleve uit Noordeloos kans op een prachtig boeket. Zij
was een van de winnaars van onze vorige bloemenactie.

Volg Rivas ledenorganisatie op Facebook

‘’Bij bezoek kan ik zelf
weer koﬃe inschenken’’

Rivas ledenorganisatie vindt u op Facebook, sinds kort zelfs met
een volledig vernieuwde pagina. U vindt er onder andere tips
en adviezen van onze deskundigen, leuke acties en wekelijks
een lekker, puur en eenvoudig recept van diëtist Naomi de Jong,
bekend van de blog Foods and Photo’s.

Wil jij je veiligheid en comfort verhogen?
Een goede en betrouwbare rollator is belangrijk. Ontdek de verschillende
uitvoeringen in de Vegro zorgwinkel en loop naar buiten met de rollator die
bij jou past. Hierdoor kan jij weer met een gerust hart de deur uit voor een
bezoek aan het winkelcentrum of aan familie en vrienden. Van 10 mei t/m 19
juni 2021 proﬁteer je van 20% korting op alle rollators in de Vegro zorgwinkel.*
Onze deskundige medewerkers helpen jou graag om samen te zoeken naar de
rollator die het beste in jouw situatie past.

Facebook-actie: Doet u mee?
Om onze nieuwe Facebook-pagina met u te vieren, hebben we
een leuke actie voor u. U doet als volgt mee:
1. Volg Rivas ledenorganisatie op Facebook. U vindt ons onder
de naam Rivas ledenpas.
2. Like de pagina.
3. Deel op 5 juni 2021 de post met deze actie met uw volgers.
4. Tag een Facebook-vriend of vriendin met de vraag om Rivas
ledenpas ook te volgen. Meerdere mensen taggen mag
natuurlijk.
5. U doet nu mee aan de actie en maakt kans op een van de
leuke welkomstcadeau’s: het boek Uitwaaien van Daphne
Deckers. Op 19 juni 2021 maken we via Facebook de
winnaars bekend.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Dordrecht
Admiraalsplein 14, 3317 BA
Vegro zorgwinkel Zwijndrecht
Passage 4-6, 3331 CM

Topro Troja 5G
Van €399.-

€319.20

Vegro zorgwinkel Gorinchem
Marinus Spronklaan 53-55, 4205 CG

In samenwerking met
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*Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen.
Geldig bij alle Vegro zorgwinkels van 10 mei t/m 19 juni 2021.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Lekker
in uw vel

Fit zijn én lekker in uw vel zitten. Het begint allemaal bij een goede leefstijl.
Kunt u daar wel een beetje hulp bij gebruiken? VGZ helpt u gezonder te leven.
Heeft u bij VGZ een aanvullende verzekering? Bijvoorbeeld via de collectiviteit van Rivas
ledenorganisatie? Dan heeft u een preventiebudget. Dit budget kunt u onder andere gebruiken voor een:

 Leefstijlcheck
 Leefstijlprogramma van huisarts Tamara de Weijer
 Cursus leren omgaan met een aandoening
 Online slaaptraining
 Cursus valpreventie in uw buurt

Samen voor een gezonder Nederland. Elke dag weer.
Door goed voor uzelf te zorgen, voelt u zich gezonder. Dat is
goed voor u én de mensen om u heen. Zo zorgen we samen voor
een gezonder Nederland. En houden we de zorg toegankelijk en
betaalbaar.

Lees meer op
vgz.nl/preventie

