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Voor u ligt het eerste nummer van Rinette vertelt. Dagelijks ontvangt u 
zorg van deskundige medewerkers van Zorg van Rinette. In dit maga-
zine willen we u graag informeren over alles wat te maken heeft met 
deze zorg. In de meeste brede zin van het woord. Interviews, achtergrond-
informatie, nieuwe wetgeving, andere medicijnen…. Noem maar op. 

Voor het eerste nummer mag ik, als lid van de cliëntenraad, het voor-
woord verzorgen. Graag wil ik iets vertellen over deze cliëntenraad. 
Om de zorg te kunnen verbeteren, is er een wet die stelt dat Zorg van 
Rinette een cliëntenraad heeft. Deze raad wordt door de directie geïn-
formeerd over voor u belangrijke onderwerpen. Om tot verbeterplan-
nen te komen is ook uw inbreng als cliënt noodzakelijk. U bent namelijk 
belangrijk hierbij! 

Ik begrijp dat u misschien wat terughoudend bent om contact of overleg 
met de cliëntenraad te hebben. U kunt er echter verzekerd van zijn dat 
uw informatie op een zorgvuldige wijze binnen de organisatie wordt 
besproken zonder dat dit consequenties heeft voor de zorg die u ontvangt. 

Laat ons weten wat u denkt van de nieuwe zelfsturende teams of hoe u denkt 
over de aan u geleverde zorg. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening.   
Uiteraard bent u natuurlijk welkom tijdens de vergadering van uw cliënten-
raad. Laat ons van u horen! Wie weet kunnen we iets voor u betekenen!
 
Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe magazine!
Frans van den Boogaard, lid cliëntenraad

RINETTE VERTELT…
een vernieuwd 
magazine!

Wat is de
cliëntenraad 
precies?
Zonder op de stoel van de 
directie van Zorg van Rinette 
te willen gaan zitten, probeert 
de cliëntenraad bij te dragen 
en soms advies te geven 
over veranderingen binnen 
de zorg. Veranderingen die 
nu eenmaal door wetgeving 
en aanpassingen in de orga-
nisatie noodzakelijk zijn.  Met 
de directie zijn afspraken ge-
maakt, dat zij de raad tijdig in-
formeert. Zo kunnen de leden 
van de cliëntenraad als uw 
vertegenwoordiger meeden-
ken en daarbij uw belangen 
blijven behartigen.
De cliëntenraad is dus een 
soort tussenpersoon tussen 
u als zorgvragende en de di-
rectie. 
Hierbij mag input van de cliën-
ten niet ontbreken. Mocht u in 
een situatie zijn waarbij u het 
gevoel heeft dat de zorg op 
een betere wijze zou kunnen 
worden geleverd, neem dan 
contact op. Privacy is hierbij 
gegarandeerd. 
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PROMOTIE

HA, DAAR BEN JE WEER!

WERKEN IN DE ZORG

Werken in de zorg. Een prachtige job, veeleisend maar je krijgt 
er veel voor terug. Zorg van Rinette biedt zorg die dichtbij de 
mensen staat. Daarom werken we met goed opgeleide mensen 
met oog voor detail. Mensen zoals Daisy en Nancy...   

Daisy Meurkens (28) uit Soe-
rendonck werkt bijna drie jaar 
bij Zorg van Rinette. Eerst 
kwam ze bij de mensen thuis 
als huishoudelijke hulp. “Poet-
sen en een praatje maken. 
Heel gezellig werk maar ik 
wilde graag meer. Ik miste de 
persoonlijke zorg.” 
Negen jaar geleden studeer-
de Daisy af als Helpende in de 
Zorg & Welzijn. Nadat ze een 
tijdje heel ander werk had ge-
daan, trok de zorg toch weer. 
Een vacature bij Zorg van Ri-
nette gaf  de doorslag: ze ging 
weer werken in de zorg.
“Ik startte in de huishouding 

en na een jaar kreeg ik de mo-
gelijkheid om een studie te vol-
gen. Ik ben nu Helpende+ en 
vorig jaar ben ik gestart met 
een opleiding Verzorgende 
IG (Individuele Gezondheids-
zorg). Dit duurt anderhalf jaar 
en je werkt en studeert hierbij 
tegelijkertijd. Zorg van Rinette 
vindt het belangrijk dat haar 
medewerkers zich ontwikke-
len. Zij waarderen ons aan-
deel binnen de organisatie en 
de toegevoegde waarde die 
wij hebben voor de cliënten. 
Daarom betalen ze ook vrijwel 
alle kosten voor de studie.” 
Daisy’s takenpakket is breed 
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WERKEN IN DE ZORG

en omvat onder andere cliënten 
met douchen helpen, steun-
kousen aan- en uittrekken en 
medicijnen controleren en ge-
ven. “Als mijn opleiding is afge-
rond mag ik ook verpleegtech-
nische handelingen verrichten. 
Het is net wat meer wat je 
kunt bieden.” Het persoonlijke 
contact staat voorop bij Daisy. 
“Niets fijner dan als je binnen-
komt te horen: ha, daar ben je 
weer!  Daar doe ik het voor. Ze 
zijn blij dat je er bent en dat is 
andersom ook zo. Mijn cliën-
ten zijn me heel dierbaar.”
Afwisseling is ook iets wat 
Daisy erg op prijs stelt. “Ik heb 
iedere dag een nieuw rooster 
en een andere route. Ik ken 
mijn cliënten op een gegeven 
moment goed maar er zijn 
geen vaste dagen. Vandaag 

Daisy: ‘Mijn clienten 
zijn me heel dierbaar’

Nancy: ‘Je bent  
zoveel meer dan een  
huishoudelijke hulp’

begon ik bij een ouder echt-
paar. Ik help ze uit bed te ko-
men en geef ze medicijnen en 
een ontbijtje. Vervolgens rij ik 
naar een dementerende dame 
en kijk of ze onder de douche 
wil. Ook heb ik avonddiensten; 
dan breng ik cliënten naar bed 
of drink een kopje thee met 
ze als ze hun medicijnen nog 
moeten nemen. Er is meestal 
een collega ergens in de buurt 
aan het werk dus ik kan altijd 
overleggen als er iets is. Soms 
is het best zwaar maar daar 
staat tegenover dat ik heel 
veel energie terug krijg. En ik 
heb echt passie voor de zorg; 
ik haal er veel voldoening uit. 
De mensen hebben je echt 
nodig.”

Nancy van Bussel (40) volgt de 
opleiding als Helpende in de 
Zorg & Welzijn als opstapje om 
door te stromen naar de oplei-
ding IG. “Ik heb stage gelopen 
bij Daisy. Ik zocht een stage-
plek en Daisy moest voor haar 
studie iemand begeleiden. 
Een win-win situatie. We heb-
ben veel aan elkaar gehad.”
Op dit moment werkt Nan-
cy nog in de huishouding bij 
Zorg van Rinette. Daarvoor 
was ze verkoopmedewerker 
in een bakkerij. “Iets heel an-
ders, ja…. Leuk werk maar 
niet te combineren met mijn 
schoolgaande kinderen. Mijn 
overbuurvrouw werkte als 
huishoudelijke hulp bij een zor-
ginstantie en door haar ben ik 
enthousiast geworden. Ik heb 
daar gesolliciteerd en eventjes 

gewerkt maar dat bedrijf ging 
failliet. Zorg van Rinette zocht 
toevallig ook mensen en ik kon 
direct aan de slag. Het aller-
mooiste is dat ik zelf mijn uren 
kan plannen bij mijn cliënten. 
Ook een pluspunt: als Zorg 
van Rinette tevreden over je is, 
kom je in aanmerking voor een 
vast contract. Dat is echt uit-
zonderlijk want bij de meeste 
zorginstanties gebeurt dit niet 
wegens bezuinigingen. Van-
af de eerste dag ben ik hap-
py hier. Ik werk met ouderen, 
mensen met een beperking, 
of mensen die bijvoorbeeld 
schizofreen zijn of een ziekte 
als Gilles de la Tourette heb-
ben. Zij kunnen veel dingen 
niet zelfstandig doen en daar 
help ik bij. Een vaatwasser uit-
ruimen, strijken of de ramen 

lappen, ik doe alles voor ze. 
En natuurlijk maken we een 
praatje of twee of drie. Net wat 
uitkomt en waar behoefte aan 
is. Zorg van Rinette is anders 
dan de meeste zorginstanties. 
Wij zijn kleinschalig en veel 
flexibeler. Daardoor kunnen 
wij zorg bieden die dicht bij de 
mensen staat.”

Nancy noemt het heel dank-
baar werk. Ze merkt vaak dat 
het door veel mensen wordt 
onderschat wat je betekent 
en doet. “Je bent zoveel meer 
dan alleen een huishoudelijke 
hulp. Een kopje koffie met een 
praatje is soms belangrijker 
dan dat het huis spic en span 
is. Voorheen deden we ook 
nog boodschappen. Dat was 
keileuk: samen op pad. Maar 

helaas is dat door beknibbe-
ling van de gemeente verleden 
tijd. Jammer maar dan maken 
we het op andere manieren 
gezellig!”
“Toen ik de kans kreeg een 
opleiding te volgen, dacht ik: 
of ik blijf poetsen tot mijn 67e 
of ik ga studeren.” De keuze 
was snel gemaakt. In juni is 
Nancy klaar met de studie. “Ik 
vond het zo leuk, die combina-
tie van studeren en werken. Ik 
zie wel of ik nog verder ga. Ik 
ben nog jong!”

Interesse in een baan bij Zorg 
van Rinette? Stuur dan een 
mailtje aan info@rinettezorg.nl 
of neem contact op met perso-
neelszaken op 085-0667006.  
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DAGBESTEDING EN BEGELEIDING

Wist u dat er bij Zorg van Rinette ook de mogelijkheid bestaat van  
‘dagbesteding’? Er is hiervoor een prachtige ruimte ingericht aan de 

Baltesakker in Eindhoven. Inclusief een gezellige koffiehoek, een plek om 
te computeren en een puzzelhoek. Ook is er alle ruimte om te knutselen of 
spelletjes te doen. En bij lekker weer wordt er gewandeld. Rinette Vertelt 

kijkt er rond en maakt een praatje…

HUUB WOONT IN BUDEL EN HEEFT AL 3,5 JAAR ZORG VAN 
RINETTE. “Irene komt al die tijd al bij me langs voor 
hulp in de huishouding. Ik ben in contact gekomen 
met Zorg van Rinette via mijn toenmalige begeleid-
ster Thea van de GGzE, wat nu ‘De Boei’ is. Ik ging 
toen weer zelfstandig in Budel wonen na een opna-
me. Ik krijg nog steeds begeleiding vanuit ‘De Boei’, 
maar het huishoudelijke gedeelte krijg ik van Rinette. 
Ik ben daar heel blij mee, Irene houdt het huis goed 
bij. Maar ook als ik met problemen zit, bijvoorbeeld 
psychisch, kan ik daar goed met haar over praten. 
Ze kan prima luisteren en geeft soms advies. Door-
dat ik nu ondersteuning in het huishouden heb, blijft 
alles netjes en kan ik het zelf goed bij houden. Dit 
lukte me zelf niet altijd. Of ik nog tips of tops heb voor 
Zorg van Rinette? Ik heb niet zoveel contact met het 
kantoor, dit is ook niet per se nodig. Ik zou het wel 
leuk vinden als ze af en toe een keer bellen om te 
vragen hoe het gaat. Verder ben ik blij dat er instel-
lingen als Rinette zijn om mensen te helpen. Ik heb 
er erg veel aan.”

OOK EEN DAME DIE LIEVER NIET MET HAAR NAAM IN 
HET MAGAZINE WILT, STAAT ONS TE WOORD. Via de ge-
meente heeft ze Zorg van Rinette leren kennen en 
maakt er al twee jaar dankbaar gebruik van. “Ik heb 
eerst vier jaar hulp gehad van de T-zorg maar dat 
beviel mij niet goed. Toen heeft de gemeente voor-
gesteld om over te stappen naar Rinette en nu ben 
ik heel tevreden! Er wordt goed omgegaan met mijn 
beperkingen en alles wat we doen is in overleg. Ik 

krijg huishoudelijke zorg en ik word ook begeleid bij 
het opruimen en ordenen van mijn huis. Daarnaast 
krijg ik nog psychische ondersteuning.
Voor mij is het heel fijn dat er naar mijn ideeën en 
wensen geluisterd wordt. Ik heb in ieder geval weer 
de regie over mijn eigen huis in handen. Wat ik echt 
fijn vind is dat door het opruimen en ordenen van mijn 
huis, ook mijn hoofd wat leger en rustiger is. Nu is er 
wat ruimte voor leuke dingen zoals een keer zwem-
men of een avond met vriendinnen. Al met al een hele 
verbetering voor mij. Te danken aan Zorg van Rinette.” 

TOT SLOT SPREKEN WE NOG MET BEP. Zij is al vanaf het 
begin iedere dinsdag- en donderdagochtend te vin-
den bij de dagbesteding van Zorg van Rinette. “Wat 
ik hier zoal doe? Allereerst word ik ontvangen met 
een kopje thee of koffie. Daarbij maken we een ge-
zellig praatje en nemen we de krant door. Schijnt de 
zon dan gaan we op pad voor een wandelingetje. 
Soms gaan we ook knutselen of kleuren of werken 
we aan een thema zoals kerst, carnaval of pasen. 
In het begin vond ik het wel spannend om hier te 
komen maar ik ga het steeds leuker vinden. Het is 
fijn om thuis even weg te zijn en een doel te heb-
ben. Het contact met andere mensen vind ik heel 
gezellig. En een ochtend is precies lang genoeg.  
’s Middags kan ik dan nog langs mijn moeder of even 
rusten. Ik woon niet in de buurt maar ik word netjes 
met de taxi opgehaald. Leuk hoor zo’n ritje….en na-
derhand brengen ze me ook weer mooi thuis. Goed 
geregeld.” 

THUIS
bij Zorg van Rinette

KOFFIE EN EEN SPELLETJE 
VOOR BEP IN DE DAGBESTEDING
VAN ZORG VAN RINETTE
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GEZONDHEIDBESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wat betekent de AVG voor u?
Zorg van Rinette is verantwoordelijk en moet 
dus extra voorzichtig met persoonsgegevens 
om gaan. Directeur Eelco Kraan: “Wij mogen 
alleen gegevens verzamelen die nodig zijn 
voor het doel wat je wilt bereiken. De AVG 
noemt dit verantwoordingsplicht. Om aan te 
tonen dat we aan de privacyregels voldoen, 
moeten we alles goed documenteren. Bij-
voorbeeld hoe we uw persoonsgegevens op-
slaan, verwerken en beschermen. En vooral 
met welk doel we dit doen. Ook zijn we ver-
plicht een verwerkingsregister op te stellen. 
Het verwerkingsregister bevat informatie over 
de persoonsgegevens die worden verwerkt.”

Uw persoonsgegevens moeten op wettige en 
eerlijke wijze worden verkregen.
Uw persoonsgegevens zijn verzameld met 
uw medeweten of toestemming.
De door Zorg van Rinette verzamelde per-
soonsgegevens moeten relevant zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden gebruikt (uw 
gezondheid en welzijn); ze moeten accuraat, 
volledig en actueel zijn.
•  Uw persoonsgegevens mogen niet open-

baar worden gemaakt, beschikbaar wor-
den gemaakt of anderszins worden gebruikt 
voor andere doeleinden. Behalve als u, toe-
stemming geeft of voor het goed uitoefenen 
van Rinette’s werkverplichtingen.

•  Uw persoonsgegevens moeten worden be-
schermd tegen risico’s zoals verlies of on-
geoorloofde toegang, vernietiging, gebruik, 
wijziging of openbaarmaking van gegevens.

•  Cliënten hebben (binnen de redelijke en 
wettelijke verplichtingen) het recht op inzage 
in hun gegevens, om deze te wissen, te cor-
rigeren, aan te vullen of te wijzigen.

• Uw persoonsgegevens mogen niet langer 
worden bewaard dan voor het gestelde 
doel/doeleinden noodzakelijk is.

PRIVACY, HEEL 
BELANGRIJK! 

Ieder van ons vindt het fijn wanneer persoonlijke 
gegevens niet op straat liggen. Wat bedrijven wel 
of niet met persoonsgegevens mogen doen, wordt 
in Nederland bepaald door de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (Wbp). 

Vanaf 25 mei geldt in heel Europa dezelfde privacy-
wetgeving. De zogenaamde AVG (Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming). De impact van de 
nieuwe wetgeving is groot voor Zorg van Rinette als 
onderneming maar ook voor onze cliënten. Het aan-
tal rechten op het gebied van privacy breidt immers 
uit. Ook Zorg van Rinette moet aan de nieuwe wet-
geving voldoen.

EEN PAAR VOORBEELDEN:
Persoonlijke gegevens - Zorg van Rinette gaat 
zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om zoals 
u van ons gewend bent. Privacy van cliënten en me-
dewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Zorg 
van Rinette zal alle redelijke (en wettelijk verplichte) 
voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsge-
gevens te beveiligen en uw recht te waarborgen. Bij-
voorbeeld uw recht op inzage en correctie of verwij-
dering van uw gegevens. Meer uitleg en details over 
uw rechten staat binnenkort op onze website.

Beroepsgeheim - Onze medewerkers hebben een 
geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Zorg van 
Rinette mogen alleen over de zorgverlening spreken 
met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. 
Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens 
zoals die in onze administratie staan. 

Cliëntdossier - Uw dossier wordt maximaal vijf-
tien jaar na beëindiging van de zorg/behandeling 
bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het 
recht uw gegevens op elk moment in te zien, aan te 
vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. 

In ieder nummer van Rinette vertelt is er aandacht voor veel voorkomende 
kwalen. Klein leed maar wel vervelend. Dit keer: Hooikoorts.
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HOOIKOORTS
Iedereen heeft er wel eens van gehoord; hooikoorts. 
Gelukkig een onschuldige aandoening maar wel een-
tje die flinke klachten kan geven. Verschijnselen als 
rode, brandende en tranende ogen, een loopneus, 
niezen en hoesten komen het meeste voor. Sommige 
mensen voelen zich daarbij (flink) moe of zelfs koort-
sig. Hooikoorts kan het leven flink ontregelen. Juist op 
momenten dat het buiten zulk heerlijk weer is.

STUIFMEEL
De klachten beginnen in het voorjaar als de grassen, 
planten, bloemen en bomen weer gaan groeien en 
bloeien. Voor boompollen is dat meestal vroeg in het 
jaar, rond februari-maart. Voor grassen en bloemen 
vaak wat later, in mei-juni. Afhankelijk van de soort 
stuifmeelkorrel waarvoor iemand overgevoelig is,  
kunnen dus op verschillende momenten in het jaar 
klachten optreden. Sommige mensen hebben het 
hele seizoen lang klachten, anderen af en toe een 
dagje.

ALLERGISCHE REACTIE
Hooikoorts is een allergische reactie. Bij iemand met 
hooikoorts reageert het lichaam heftiger dan nor-
maal zodra de slijmvliezen in contact komen met de 
stuifmeelkorrels die door de lucht zweven. Er ont-
staat een ‘overdreven’ afweerreactie. Hierbij komt de 
stof histamine vrij. Histamine zorgt voor de kenmer-
kende klachten bij hooikoorts. Helaas is hooikoorts 
niet te genezen. Wel kunt u proberen contact met 
stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden.

Bent u hooikoorts-patiënt? Het Nederlands Huis- 
artsen Genootschap geeft de volgende tips: 
  Hou er rekening mee dat vooral op zonnige en 
winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit. 

Binnenshuis heeft u daar het minste last van. 
Gesloten ramen voorkomen dat het stuifmeel 
gemakkelijk binnenwaait.

  Via radio, internet (pollennieuws.nl of de  
bijbehorende app) en Teletekst-pagina 709 kunt 
u te weten komen wanneer er veel stuifmeel in de 
lucht zit. Ook wordt er in het hooikoortsseizoen bij 
het weerbericht vaak een hooikoortsbericht ver-
meld. Hiermee kun je van te voren op de hoogte 
gebracht worden als er veel pollen in de lucht zijn. 

  Draag buiten een zonnebril.
  Ga niet zelf grasmaaien.
  Laat wasgoed niet buiten drogen want  
dan komen er pollen in.

  Aan zee en hoog in de bergen zit minder  
stuifmeel in de lucht dan in het binnenland. U kunt 
proberen hiermee rekening te houden bij de keuze 
van uw vakantiebestemming.

MEDICIJNEN
Als bovenstaande onvoldoende helpt, is er nog de 
overweging medicijnen te gebruiken. Er zijn veel 
verschillende medicijnen, variërend van neus- en 
oogdruppels tot tabletten. Sommige medicijnen zijn 
zonder recept bij de drogist te verkrijgen. Toch is het 
advies even met uw huisarts te overleggen voordat 
u met medicijnen start. Zeker wanneer u ook nog 
andere medicijnen gebruikt.
Er is ook goed nieuws. Alhoewel hooikoorts jaren-
lang kan terug komen, nemen bij de meeste mensen 
de klachten in de loop der tijd gelukkig af. 

Mocht u meer informatie willen hebben, kijkt u dan eens 
op www.thuisarts.nl. Hier staat betrouwbare informatie 
over tal van aandoeningen.
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PUZZEL
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42 43 44 45 46

47 48

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66

67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

BUZING Puzzels

Horizontaal 
1. Bijna - 5. Soort citroen - 10. Zeevis - 11. Dans - 15. Wintervoertuig - 16. Boom - 17. Gestrand schip - 
19. Hemellichaam - 22. Takje - 23. Oude lengtemaat - 24. Mannelijk dier - 25. Plak - 27. Diskjockey 
(afk.) - 28. Wondafdekking - 30. Smeerlap - 32. Russisch heerser - 34. Voortdurend - 36. Jonge koe - 38. 
Werelds - 40. Stel - 41. Bloem - 42. Vice-president - 43. Elektrocardiogram (afk.) - 45. Opening - 46. 
Onbekende - 47. Persoonlijk vnw. - 48. Klein plantje - 49. Niet parkeren - 51. Zoogdier - 53. Scheepsvloer 
- 55. Telegraaf restant - 56. Edel - 58. Kunststof - 60. Poosje - 62. Koper gestolen goed - 63. Tafelfles - 
65. In elkaar - 67. Oosterse vorst - 69. Computerterm - 71. Luitenant - 73. Vrucht - 74. Gebakje - 75. Noot 
- 76. Uitroep van verrassing - 78. Gevoel - 80. Tooi - 81. Brijachtig voedsel - 82. Tijdperk - 84. Laan - 85. 
Overledene - 86. Spiritistische bijeenkomst - 87. Watersporter. 

 

Verticaal 
1. Wilde eend - 2. Opslagbewijs - 3. Aanmoediging - 4. Binnen - 6. Motorschip - 7. Spaanse uitroep - 8. 
Zwemvogel - 9. Keurig - 11. Limonade - 12. Kleintje - 13. Soort zeilboot - 14. Bijbelse figuur - 17. Prijs - 
18. Soort - 20. Hert - 21. Tafeldoek - 24. Huidbedekking - 26. Dik stuk hout - 28. Geeuw - 29. Boom - 30. 
Voegwoord - 31. Bijbelse figuur - 33. Grasvlakte - 35. Amsterdam Exchanges Index - 37. Heroptreden - 
39. Vis - 41. Geconcentreerde straal - 44. Verlaagde toon - 45. Opperwezen - 50. Deel van de arm - 51. 
Verhindering - 52. Sociale Verzekeringsraad - 54. Tonnenmaker - 55. Verf - 57. Boom - 58. Kookgerei - 
59. Arbeidsovereenkomst (afk.) - 61. Gezellig - 62. Jammer - 63. Betaalplaats - 64. Samengang van 
bedrijven - 66. Nabootser - 68. Brandgang - 70. Gesloten - 72. Drank - 75. Schuifbak - 77. Soort papegaai 
- 79. Soort verlichting - 80. Zijne Excellentie - 81. Graszode - 83. Algemeen Nederlands - 85. Dat is 
(afk.). 
 

48 16 30 87 7 19 43 18 49 77 2 62 55

S C H I E R L I M O E N
M E U N R U M B A S L E E
I E P W R A K M A R S E N T
E L H A A N R E E P D J
N G A A S J E D O E R A K E
T S A A R A L A A N V A A R S

A A R D S S E T L E L I E
V P E C G X G A T N N
A H E M M O S T
N P V O S S D E K T R
N O B E L P V C R U K J E

H E L E R K A R A F I N E E N
E S U L T A N O U T P U T A
L T K E R S S O E S L A
A H A T A S T S I E R P A P
A E R A A L L E E D O D E
S E A N C E Z E I L E R

M I D Z O M E R N A C H T

PUZZEL

Puzzel mee
EN WIN!

Stuur de oplossing van de puzzel naar rinettevertelt@rinettezorg.nl 
of per post aan Baltesakker 17 5625 TC Eindhoven.

De winnaar wordt in het volgende nummer bekend gemaakt en ontvangt een leuke verrassing.

HORIZONTAAL
1. Bijna - 5. Soort citroen 
10. Zeevis - 11. Dans
15. Wintervoertuig - 16. Boom
17. Gestrand schip - 19. Hemellichaam  
22. Takje - 23. Oude lengtemaat
24. Mannelijk dier - 25. Plak
27. Diskjockey (afk.) - 28. Wondafdekking 
30. Smeerlap - 32. Russisch heerser
34. Voortdurend - 36. Jonge koe
38. Werelds - 40. Stel - 41. Bloem
42. Vice-president
43. Elektrocardiogram (afk.)
45. Opening - 46. Onbekende
47. Persoonlijk vnw.
48. Klein plantje - 49. Niet parkeren
51. Zoogdier - 53. Scheepsvloer 
55. Telegraaf restant - 56. Edel
58. Kunststof - 60. Poosje
62. Koper gestolen goed
63. Tafelfles - 65. In elkaar
67. Oosterse vorst
69. Computerterm - 71. Luitenant
73. Vrucht - 74. Gebakje
75. Noot - 76. Uitroep van verrassing
78. Gevoel - 80. Tooi
81. Brijachtig voedsel - 82. Tijdperk
84. Laan - 85. Overledene
86. Spiritistische bijeenkomst
87. Watersporter

VERTICAAL
1. Wilde eend - 2. Opslagbewijs
3. Aanmoediging - 4. Binnen
6. Motorschip - 7. Spaanse uitroep
8. Zwemvogel - 9. Keurig
1. Limonade - 12. Kleintje
13. Soort zeilboot - 14. Bijbelse figuur 
17. Prijs - 18. Soort - 20. Hert
21. Tafeldoek - 24. Huidbedekking
26. Dik stuk hout - 28. Geeuw
29. Boom - 30. Voegwoord
31. Bijbelse figuur - 33. Grasvlakte
35. Amsterdam Exchanges Index
37. Heroptreden - 39. Vis
41. Geconcentreerde straal
44. Verlaagde toon - 45. Opperwezen 
50. Deel van de arm - 51. Verhindering 
52. Sociale Verzekeringsraad
54. Tonnenmaker - 55. Verf
57. Boom - 58. Kookgerei
59. Arbeidsovereenkomst (afk.)
61. Gezellig - 62. Jammer
63. Betaalplaats 
64. Samengang van bedrijven
66. Nabootser - 68. Brandgang
70. Gesloten - 72. Drank
75. Schuifbak - 77. Soort papegaai
79. Soort verlichting - 80. Zijne Excellentie
81. Graszode - 83. Algemeen Nederlands 
85. Dat is (afk.)
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INTERVIEW

De ergotherapie zit er net op. 
Alice en haar vader drinken 
een kop koffie en praten nog 
wat na. Alice: “Mijn vader is 
zelfstandig genoeg om zich-
zelf te redden. Hij heeft veel 
vrienden en familie die alle-
maal regelmatig langs komen. 
Als mantelzorger anticipeer 
ik op wat hij nodig heeft. Ik 
zorg voor de goede mensen 
op de goede plek. Omdat hij 
de ziekte van Parkinson heeft 
zijn er veel soorten zorg no-
dig. Van huishoudelijke hulp 
tot fysiotherapie aan huis tot 

verpleging. En dan is er nog 
vier keer per dag begeleiding 
bij het opstaan, aankleden, 
wassen, medicatie…. Het is 
een bak aan werk. Zijn ziek-
tebeeld is grillig en verandert 
snel, daarom is steeds een 
andere soort zorg nodig. Ge-
lukkig wonen mijn zus, met 
wie ik dit samen doe, om de 
hoek. Als de nood aan de 
man is, zijn we er zo.

ER IS AANDACHT VOOR JE
Eigenlijk is mantelzorger maar 
een raar woord. Als kind zijn-

Alice van der Linden (40) is mantelzorger en zorgt sinds twee jaar voor haar 
vader die de ziekte van Parkinson heeft. Ferd van der Linden (72) krijgt bij Zorg 

van Rinette huishoudelijke zorg, verpleging en individuele begeleiding.

Alles valt en 
staat met goede 
communicatie!

Het ziekbeeld is grillig en 
verandert snel, daarom is er 

steeds een ander soort
zorg nodig

van Rinette kwamen overeen 
met wat ik zocht. Ze maken 
tijd voor je, drinken een extra 
kop koffie als het nodig is. 
Verder zijn de lijnen kort. Men 
is goed op de hoogte wat er 
speelt. Dat kan mede omdat 
het een kleine organisatie is. 
Ik ervaar dat als heel prettig. 

Bij ons stond voorop dat we aandacht 
heel belangrijk vonden maar niet te 
veel gezichten wilden zien

de doe je dat toch gewoon; je 
biedt een helpende hand aan 
als je ouders dat nodig heb-
ben. En in Nederland bof je, 
er zijn veel soorten hulp die 
je daarbij kunt inzetten. Toen 
mijn vader die hulp nodig had, 
ben ik me eerst gaan inlezen 
over zijn ziekte. Wat is er no-
dig aan hulp? Kies ik daar-
voor een grote of kleine zorg-
maatschappij? Bij ons stond 
voorop dat we aandacht heel 
belangrijk vonden maar niet 
te veel gezichten wilden zien. 
De speerpunten van Zorg 

GOEDE FEEDBACK
Als mantelzorger moet je 
goed om je heen kijken; zijn 
er vragen, zijn er hulpmid- 
delen nodig. Ik probeer goed 
te communiceren met Zorg 
van Rinette over wat nodig is. 
Ik ben eigenlijk de oren en de 
ogen van Rinette. Ik geef aan 

wat goed gaat maar ook als 
er iets mis is, horen ze het van 
mij. Ik wil graag goede feed-
back geven waar ze iets aan 
hebben. Het is best lastig om 
de zorg uit handen te geven. 
Je moet vertrouwen heb-
ben in de verpleegkundigen.  
Iedereen doet het anders 
maar iedereen doet het  
supergoed, ondanks de hoge 
werkdruk. Het is knap hoe ze 
alles regelen, zeker omdat 
voor mensen met Parkinson 
een complex protocol geldt.

Ik doe sinds kort aan de  
pilot mee van het elektroni-
sche patiëntendossier. Het is 
een online forum waar ik als 
mantelzorger op kan inloggen 
om alle medische informatie 
van mijn vader te bekijken. Ik 
kan niet alleen zien of hij zijn 
medicijnen op heeft, maar 
ook hoe zijn dag was… Ik 
heb hier om gevraagd zodat 
ik een goed beeld heb van de 
ontwikkelingen. Ik ben dan 
wel mantelzorger maar dat 
wil niet zeggen dat ik dage-
lijks een paar keer contact 
heb. Op deze manier kan 
ik toch zien wat er speelt. 
En zoals het nu gaat, zijn 
we heel tevreden. Zorg van  
Rinette maakt waar wat ze 
beloven: aandacht en be-
kwaam personeel!” 
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XXX

SOCIAL MEDIA 
LANDSCHAP 2017

WAT IS SOCIAL MEDIA?
Social Media is een verzamel-
naam voor alle online platfor-
men waar de gebruiker zelf 
iets kan ‘posten’ (plaatsen). 
Wereldwijd is de aanwezig- 
heid op Social Media  
gigantisch groot. Wanneer je 
alleen al naar Facebook kijkt, 
wordt de omvang snel  
duidelijk. Volgens de statistie-
ken van Facebook hebben  
zij dagelijks gemiddeld 1,23 
biljoen (!) actieve gebruikers.

WAAROM GEBRUIKT ZORG VAN 
RINETTE SOCIAL MEDIA?
De belangrijkste reden is dat 
Zorg van Rinette de naams- 
bekendheid wilt vergroten. 
Dit gebeurt onder andere  
met Facebook. Zo is Rinette  
makkelijker vindbaar voor  
potentiele cliënten, mantel- 
zorgers, gemeenten, keten-

partners maar ook bijvoor-
beeld buurthuizen.
Zorg van Rinette investeert 
in haar medewerkers door 
ze intern op te leiden en ze 
extra te enthousiasmeren 
voor de kansen en groei in de 
zorg. Op Social Media kan dit 
gepromoot worden voor de 
werving van potentiële mede-
werkers. En de website geeft 
een goed inzicht wat Zorg van 
Rinette aan dienstverlening 
aanbiedt.

BLIJF OP DE HOOGTE!
Neem voor leuke evenemen-
ten, arrangementen en  
nieuwtjes eens een kijkje  
op Facebook en onze 
website. Zorg van Rinette  
is te vinden op: 

 www.rinettezorg.nl
 www.facebook.com

WHATSAPP WAS OOK IN
2017 HET GROOTSTE SOCIAL 

MEDIA PLATFORM

ZO GOED SCOORT RINETTE OP 
ZORGKAARTNEDERLAND.NL

Social Media is booming en blijft zich continu ontwikkelen. Twitter, 
Facebook, WhatsApp en Instagram zijn de bekendste en worden het 

meest gebruikt. Gevolgd door LinkedIn en YouTube. Ook veel bedrijven 
zetten deze Social Media in om aandacht te krijgen. 

SOCIAL MEDIA &
ZORG VAN RINETTE

8.5

VRAAG EN ANTWOORD

In deze rubriek staan de meest voorkomende vragen die door cliënten  
worden gesteld aan Zorg van Rinette. In ieder nummer vindt u een aantal 
vragen met een duidelijk antwoord! Misschien zit uw vraag er wel tussen? 

SPREEKUUR
Mijn moeder is slecht ter been en niet meer in 
staat het huishouden te doen. Kan ik bij jullie 
huishoudelijke hulp aanvragen?
Zorg van Rinette is actief in 21 gemeenten. Huis-
houdelijke hulp valt onder de gemeentelijke Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als u een 
indicatie heeft, maakt onze teamcoördinator een 
afspraak over de te leveren zorg. Heeft u nog geen 
indicatie dan verwijzen wij u naar het WMO-loket  
van de gemeente. Zie voor meer informatie  
www.rijksoverheid.nl 

Mijn partner ligt in het ziekenhuis en komt  
morgen thuis. Wij zijn woonachtig in de gemeente 
Nuenen. Wij hebben al huishoudelijke zorg  
van jullie. Is het mogelijk om ook persoonlijke 
verzorging te ontvangen in verband met de 
wondverzorging?
Uiteraard is het mogelijk om Persoonlijke Zorg van 
ons te ontvangen. Wij gaan in zo’n situatie direct 
contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. Zij 
neemt dan samen met u de inhoud van de zorg door 
en stelt het zorgarrangement samen.

Van de gemeente hebben wij een indicatie  
ontvangen voor Begeleiding. Ik maak mij zorgen 
om mijn zoon. Hij verwaarloost zijn huis en  
zichzelf. Ik maak mij zorgen om zijn psychisch 
welbevinden. Kunt u mij helpen?
Onze regio-coördinator Begeleiding neemt binnen 
één dag contact met u op. Zij zal de problematiek 
in kaart brengen en een zorgplan met u opstellen 
waardoor er direct gestart kan worden met een 
gediplomeerde passende medewerker.

In verband met mijn lichamelijke beperkingen 
ben ik op zoek naar huishoudelijke zorg. Kunt  
u mij vertellen welke eigen bijdrage ik moet  
betalen?
De eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie, inkomen en vermogen. U kunt deze bijdrage 
berekenen op www.hetcak.nl.
 
Van mijn moeder heb ik begrepen dat jullie op 
zoek zijn naar leden voor de cliëntenraad. Graag 
zou ik in contact komen met één van deze leden 
voor meer informatie. 
Wij maken een notitie zodat de voorzitter contact met 
u op kan nemen. Tevens kunt u onze leden vinden op 
www.rinettezorg.nl. 
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VERPLEGING & VERZORGING

SUZAN (L)
NATASJA (M)
RICHARD (R)

Uw wensen en mogelijkhe-
den en onze professionaliteit 
vormen de basis voor de on-
dersteuning die we met u af-
spreken. En we vergeten de 
mensen in uw omgeving niet. 
Samen maken we een zorg-
plan en samen gaan we aan 
de slag de afgesproken doelen 
te bereiken. 

PERSOONSGERICHTE BENADERING
Door goed samen te werken, 
kunnen we ondersteuning 
op maat bieden. Naast huis-
houdelijke verzorging en in-
dividuele begeleiding bieden 
we Persoonlijke Verzorging 
en Verpleging. U kunt hierbij 
denken aan hulp bij de dage-
lijkse lichamelijke verzorging, 

Willen we het niet allemaal ? 
Vol in het leven staan, ons gezond voelen, de dingen  

kunnen doen die het leven waarde geven? Soms is daar  
wat hulp bij nodig. Zorg van Rinette levert die hulp.
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DE PRAKTIJKVERPLEGING & VERZORGING

toiletgang, eten en drinken, 
aanreiken van medicatie en 
oog druppelen maar ook aan 
diabeteszorg, stomazorg, ka-
theteriseren, injecteren, wond-
zorg of zwachtelen. Hierbij 
staat voorop dat we u zoveel 
mogelijk de regie over uw le-
ven laten houden.

TEAM VERZORGING 
EN VERPLEGING (V&V)
Ons team bestaat uit ver-
pleegkundigen, verzorgenden 
en helpenden. Omdat we het 
persoonlijk contact belangrijk 
vinden, krijgt u hulp van een 
zo klein mogelijk team. Bo-
vendien krijgt een eigen con-
tactpersoon: de EVV’er. De 
EVV’er coördineert uw zorg en 

onderhoudt het contact met u 
en andere zorgverleners. 

ONLINE DOSSIER
Via ons cliëntenportaal  Care- 
Assist heeft u (of een vertrou-
weling van u) inzage in het 
zorgplan en onze bevindingen. 
Zo bent u continu op de hoog-
te van de zorg die we leveren.  

KOSTEN V&V
In Nederland heeft iedereen 
recht op persoonlijke verzor-
ging en verpleging. De hier-
voor benodigde indicatie mag 
door onze wijkverpleegkundi-
gen worden gesteld. De zorg 
wordt vergoed door uw zorg-
verzekering. Er geldt geen ei-
gen risico. 

Spanningsveld
Bij Zorg van Rinette zijn we con-
tinu op zoek naar mogelijkheden 
om de zorg voor onze cliënten 
te verbeteren. Dat is soms een 
heel gepuzzel. Want wat goed 
voor u is, is niet automatisch ook 
goed voor andere betrokkenen. 
Daarbij heeft Zorg van Rinette te 
maken met:

• Een arbeidsmarkt met 
een groot tekort aan 
gekwalificeerde verzorgenden 
en verpleegkundigen. 

• Zorgverzekeraars die zorg-
organisaties beperkte ruimte 
geven zich te ontwikkelen. 

• Een toenemende vraag om 
ondersteuning.

• Steeds complexer wordende 
wet- en regelgeving.

We proberen in openheid over 
onze afwegingen te communi-
ceren. Zo weet u waar Zorg van 
Rinette voor staat en krijgt u de 
kans uw behoefte in te brengen.

EEN DAG OP PAD MET...
Nadine Bongers

In ieder nummer van Rinette vertelt laten we een dag uit de praktijk zien. 
We lopen met iemand mee en dit keer is dat Nadine Bongers (47) die als 
huishoudelijke hulp werkt. 

“Ik heb altijd in hotels gewerkt op de afdeling housekeeping. Ik 
maakte kamers schoon en controleerde of alles in orde was voor 
de gasten. Na een ongeluk kon ik dit werk lichamelijk niet meer 
aan. Thuis zitten is niets voor mij en toen ik een advertentie zag 

staan waarin Zorg van Rinette vakantiemedewerkers zocht, heb ik 
gesolliciteerd. Ik hou er van om met mensen te werken en wilde kijken 

of het werk me lag. Inmiddels werk ik hier al weer bijna drie jaar! 
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DE PRAKTIJK

12.00
“Tijd voor de lunch. Samen met mijn cliënt drink ik 
een kopje thee en eet mijn broodjes op. Lunchen 
doen we samen, dat is wel zo gezellig. Tegelijkertijd 
nemen we de week door en kletsen een beetje over 
van alles. Deze licht dementerende dame heeft nog 
veel goede momenten maar ze overziet niet alles 
meer in huis. Dus maken we een rondje door haar 
woning om te zien wat er moet gebeuren en gaan 
aan de slag.”

20.00 uur
“De boeken komen op tafel. Ik 
volg een opleiding die door Zorg 
van Rinette georganiseerd wordt. 
Het gaat om het officiële diploma 
Helpende. Best intensief, het is op 
MBO II-niveau waarbij ik werk en 
leer tegelijkertijd. Ik werk de hele 
week behalve donderdag; dan ga 
ik naar school. Ik moest wel even 
wennen om na twintig jaar weer 
te studeren maar ik vind het heel 
leuk. Het is een 1-jarige studie dus 
het is prima te doen.”

07.00
“De wekker rinkelt weer veel te vroeg. Ik sta op en neem 
een douche. Daarna ga ik uitgebreid ontbijten. Dat geeft 
me een goede basis om de dag op te starten.”

13.30
“Ik doe het werk grotendeels samen met 
de cliënt. Rust roest, en dat is echt zo. Van 
stil zitten worden de spieren stijf en het 
hoofd suf. Daarom probeer ik ze altijd 
te stimuleren om mee te helpen. Ook al 
doen ze het maar half….dat maakt niet 
uit, ik vul het wel aan. De dame waar ik 
vandaag ben, heeft er zin in. Ze vraagt 
me of we het kleine terrasje achter kunnen 
schoonmaken zodat ze daar in het 
zonnetje kan zitten. Fluitend vul ik een 
emmer sop en pak de schrobber. Onder 
haar ‘aanwijzingen’ is het klusje even 
later geklaard en staat de tuinstoel klaar.”

08.45
“Het waait vandaag flink 
maar toch spring ik op de 
fiets. Alles is in de buurt 
dus ik pak bijna altijd de 
fiets. Ben ik gelijk echt 
wakker!”

14.30
“De laatste cliënt van vandaag is een lieve oude man 
die door suikerziekte wat moeilijk ter been is. Ik help 
hem vandaag met de keuken schoonmaken en zet het 
eten voor straks klaar. Hij hoeft het dan alleen maar 
op te warmen. Samen doen we de afwas na het kopje 
koffie. Wat ze zelf kunnen, laat ik ze ook zelf doen. 
Dan duurt het maar wat langer, het zij zo. Ik vind in 
beweging blijven heel belangrijk.”

09.00
“De eerste cliënt is een 
autistische man die veel 
zelf kan maar door zijn 
beperking wel hulp 
nodig heeft bij bepaalde 
dingen. Ik heb heel veel 
soorten cliënten, van een 
oude dame van 92 tot 
een demente man van 
begin vijftig. Maar ook 
jonge mensen die door 
een beperking hulp nodig 
hebben. 
Ik maak een praatje en 
informeer naar zijn week. 
Tijdens dit gesprekje 
probeer ik te achterhalen 
wat zijn wensen zijn en 
wat hij dit keer wil doen. Ik 
heb wel een soort lijst die 
ik afwerk maar soms willen 
ze iets extra’s. Vandaag is 
dat strijken. Er hangen wat 
overhemden over een stoel 
en de strijkplank staat al 
klaar.”

17.00
“De werkdag zit erop. Ik krijg 
een appje van een collega of ik 
morgen de slingers niet vergeet 
op te hangen bij mijn tweede 
cliënt. Die is jarig en dat wordt 
gevierd. Bij de meeste mensen kom 
ik al drie jaar thuis en ken ik de 
weg. Als ik morgen binnen kom, 
roept ze al vanuit de woonkamer: 
pak jij even de slingers om op 
te hangen… je gebakje staat al 
klaar! Hartstikke leuk toch?”

10.30
“Koffie! Ik ben boven bezig en 
hoor hem roepen dat de koffie 
klaar staat. We gaan samen 
aan tafel zitten. Dit is eigenlijk 
het belangrijkste moment 
voor veel van mijn cliënten. 
Velen zien weinig mensen en 
tijdens de koffie kunnen ze 
even vertellen wat ze hebben 
meegemaakt, waar ze tegenop 
zien of wat ze gaan doen die 
week.”

18.15
“Na een rondje boodschappen 
doen kookt mijn vriend. Na het 
eten relax ik even een uurtje. Het 
zijn pittige dagen. Het werk is 
soms zwaar en ook emotioneel 
gezien is het wel eens heftig. Ik 
heb een persoonlijke band met 
mijn cliënten; ze vertellen me echt 
alles. Op de fiets naar huis moet 
ik altijd even een knop omzetten. 
Ik kan er niet 24/7 mee bezig zijn 
natuurlijk!”

11.30
“Het is tijd om te gaan. Na de koffie heb ik alles afgemaakt 
in huis. In een map schrijf ik mijn bezigheden op en maak 
wat notities voor een volgende collega. Ik neem afscheid 
met een vrolijk ‘tot de volgende keer’ en vertrek op de fiets 
naar de volgende cliënt. Er zit een half uurtje tussen. Bij 
mooi weer ga ik even buiten op een bankje zitten. Of ik doe 
een snelle boodschap.”
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COLUMN

DE EXECUTEUR IN 
HET TESTAMENT

kelijke partij te benoemen tot executeur, bijvoorbeeld een 
notaris, om op die manier de erfenis op een onbevooroor-
deelde manier te laten afwikkelen. Overigens is men ook niet 
verplicht om als aangewezen executeur op te treden. Wan-
neer iemand afziet van de taak van executeur of er geen 
executeur is benoemd, ga je terug naar de hoofdregel dat 
alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 
afwikkeling van de nalatenschap. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan een executeur verschil-
lende verschijningsvormen en bevoegdheden hebben. Mocht 
u informatie wilt met betrekking tot een executeurschap of de 
afwikkeling van een erfenis kunt u contact opnemen met 
mr. A. van Knippenbergh. 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0499 325 868 of u 
kunt mailen naar info@khbadvocaten.nl. 

ij het overlijden van een naaste breekt vaak een 
droevige periode aan waarin veel geregeld dient 
te worden. Het kan zijn dat de overledene een 
testament op heeft laten maken bij de notaris. In 

het testament kan een zogenoemde executeur benoemd zijn. 
In het testament zijn dan taken aan deze persoon toegekend. 
Omdat wij in de praktijk geregeld vragen krijgen over de 
executeur en zijn verschillende verschijningsvormen, zullen 
we dat hierna kort aanstippen.

Er kan in het testament benoemd worden dat een persoon 
verantwoordelijk is voor het regelen van de afscheidsdienst. 
Een dergelijke executeur heeft een betrekkelijk beperkte taak 
en wordt een begrafenisexecuteur genoemd. 

Als er een beheers-executeur is benoemd, heeft deze meer-
dere taken toegezegd gekregen, waaronder het regelen van 
de begrafenis of crematie, het opmaken van een boedelbe-
schrijving (een overzicht van alle bezittingen en schulden), 
het betalen van de schulden en het afgeven dan wel uitbeta-
len van legaten. 

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft naast de hier-
boven genoemde taken, ook extra verantwoordelijkheden. 
Welke verantwoordelijkheden deze soort executeur heeft, is 
opgenomen in het testament. Veelal betreft het specifieke be-
voegdheden met betrekking tot de verdeling van de erfenis. 

Er hoeft niet per se een naaste relatie te bestaan tussen de 
executeur en de overledene. Bij het opmaken van een tes-
tament kan bijvoorbeeld gekozen worden om een onafhan-
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5  heerlijke maaltijden

voor maar €19,95:
  Runderlapje in jus

  Grootmoeders kippannetje

  Nasi goreng met kipsaté

  Macaronischotel 

  Runderhachee met rode

 kool en aardappelen

Ook natriumarm! 

Informeer naar de mogelijkheden.

T/m 30 juni ontvangt u bij de levering van 

een proefpakket een kraslot cadeau waar-

mee u kans maakt op fantastische prijzen. 

Cliënten van Zorg van Rinette krijgen 10% 

korting op alle vervolgbestellingen Alleen 

voor nieuwe klanten. Bekijk de actievoor-

waarden op www.apetito.nl/krasenwin.

 Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - 
Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingenEenvoudig bestellen

www.apetito.n
Eenvoudig bestellen

www.apetito.n
Eenvoudig bestellen

l
Eenvoudig bestellen

l
Eenvoudig bestellen

• info@apetito.nl
Eenvoudig bestellen

info@apetito.nl
Eenvoudig bestellen

Direct bestellen:
0800 - 023 29 75

of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

Uw actiecode:

 5 - 05183818

Gratis

kraskaart

PROEF, KRAS & WIN
 P robeer nu 5 heerlijke maaltijden en
maak kans op fantas tische prijzen!

PROEF, KRAS & WINPROEF, KRAS & WINPROEF, KRAS & WIN
 P robeer nu  P robeer nu 
maak kans op fantas tische prijzen!maak kans op fantas tische prijzen!maak kans op fantas tische prijzen!maak kans op fantas tische prijzen!

10x
Dinerdoos

met 7 Hollandse 
maaltijden
(t.w.v. € 44,45)

2x
iPad 

(t.w.v. € 379,-)

2x

5x
Fleurop 

bloemenbon 
(t.w.v. € 20,-)

0800 - 023 29 75
of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

5x
Fleurop 

of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

5x

1x
Elektrische 

� ets 
(t.w.v. € 1000,-)

PROMOTIE

THUIS UIT ETEN!
Lukt het niet om iedere dag zelf te koken? Of vindt u het 

makkelijk als het eten op bepaalde dagen voor u klaar staat? 
Maak dan kennis met Apetito!

Met de maaltijden van Apetito 
is het net of u thuis uit eten 
gaat. Apetito bezorgt heerlij-
ke vriesverse en warme maal- 
tijden aan huis. U kunt op meer-
dere manieren bestellen. Vaste 
chauffeurs leveren de maaltijden 
persoonlijk bij u thuis af. 

Wij vinden het belangrijk dat u 
geniet van Apetito maaltijden. 
Daarom zijn er verschillende 
diensten ontwikkeld die het u 
wat gemakkelijker maken:

VOEDINGSADVIES VOOR SENIOREN
Voor voedingsadvies opmaat 
kunt u terecht bij onze gediplo-
meerde diëtisten. Zij beantwoor-
den kosteloos al uw vragen over 
voeding en diëten. 

Ze helpen graag bij het ver-
strekken van dieetlijsten, bij-
voorbeeld in het geval van 
hart- en vaatziekten, diabetes, 
overgewicht of ondervoeding. 
Maar ook voor informatie over 
de samenstelling van een 
product, helpen onze diëtisten 
u graag verder.  

MAALTIJDEN BEWAREN EN 
BEREIDEN 
Een smakelijke maaltijd vraagt 

om een goede bereiding. In 
samenwerking met gerenom- 
meerde producenten hebben 
wij apparatuur ontwikkeld 
waar- mee onze maaltijden  
optimaal bereid kunnen 
worden. 

EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN
Wilt u gemakkelijk kunnen  
bestellen? Maak dan gebruik 
van onze  webshop. Behalve 
alle informatie over de maal- 
tijden, vindt u hier ook de laat-
ste acties en aanbiedingen. 
Eventuele kortingen worden 
bovendien direct verrekend 
en uw bestelhistorie blijft 
bewaard. Kortom, makkelijk en 
snel bestellen op het moment 
dat het u schikt!

EVEN OP EEN RIJTJE:
   Er is voor iedere smaak wat 
te vinden: van de Holland-
se keuken tot internationale 
specialiteiten. 

   Diverse mogelijkheden zoals 
dagelijks warm of wekelijks 
vriesvers.

   U kunt kiezen uit een assor-
timent met ruim 130 maaltij-
den, diverse soepen en des-
serts. 

   Bent u door een dieet of 
voedingsgewoonte op zoek 
naar geschikte maaltijden 
dan bent u bij Apetito aan 
het juiste adres. Zo kunt u 
bijvoorbeeld kiezen voor na-
triumarm, glutenvrij, vegeta-
risch, halal en gepureerd. 

Wist u dat:
• Apetito specialist is op het gebied 

van maaltijdvoorziening en meer dan 
vijftig jaar ervaring heeft in het koken 
van maaltijden en het ontwikkelen 
van totaaloplossingen voor verschil-
lende typen klanten?

• In Europa dagelijks meer dan 1,3 mil-
joen mensen genieten van de maal-
tijden van Apetito?

• Apetito vanaf 1989 in Nederland actief 
is en sindsdien enorm gegroeid is?

ZORGVANRINETTE-26

Heerlijke 
maaltijden aan 
huis bezorgd!

Bent u cliënt van Zorg van Rinette? 
Dan krijgt u 10% korting op de vries-
verse maaltijden. Bel voor meer  
informatie 0800-0232975 (gratis).
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HUISHOUDELIJKE ZORG

HOE DE HUISHOUDELIJKE ZORG 
IN NEDERLAND IS GEREGELD….
U heeft huishoudelijke zorg nodig en dan?  
Rinette vertelt legt uit wat mogelijk is…

Bij toekenning van hulp wordt altijd uitgegaan van 
wat u zelf nog kunt. Als ondersteuning nodig is, wordt 
vervolgens gekeken naar het eigen sociale netwerk 
en de financiële mogelijkheid van betrokkenen. Lukt 
het echt niet meer zelf dan is ondersteuning en/of 
passende zorg dus mogelijk. De vraag is vervolgens 
waar u voor in aanmerking komt.

U krijgt te maken met de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
Dit betekent dat u zorg ontvangt van de zorgver- 
zekeraar en de gemeenten. Deze wet bestaat uit  

verschillende onderdelen. Eén daarvan is Huis- 
houdelijke zorg & Begeleiding. Dit wordt uitgevoerd 
door de gemeenten en heet de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).

HOE WERKT DIT BIJ DE GEMEENTEN?
Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de 
WMO wordt geregeld. Het kan dus per gemeente 
verschillen. De kosten die worden gemaakt voor 
de uitvoering van de WMO worden gefinancierd uit  
belastinggeld en eigen bijdragen. Daarom hebben 

gemeenten een aantal taken waaraan zij moeten voldoen:
• Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang
• Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
• Bevorderen van mensen met een beperking of  

psychisch probleem deel te nemen aan de samenleving
• Aanbieden van maatschappelijke opvang
• Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
• Verstrekken van informatie, advies  

en cliëntondersteuning
• Bevorderen verslavingsbeleid
• Preventief ondersteunen van jeugdigen met problemen

De uitvoering van de 
WMO kan per gemeente
verschillen

Zorg van Rinette levert huishoudelijke zorg in 
21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant. 21 Ge-
meenten met ieder een eigen aanpak en dus 
heel veel verschillen. Behoorlijk lastig voor u 
als cliënt om uit te zoeken wat de mogelijkhe-
den zijn. Daarom staat Zorg van Rinette altijd 
klaar om u te helpen bij het regelen van de 
juiste huishoudelijke zorg en/of begeleiding.

Een telefoontje naar  
uw team-coördinator of 
naar Ariena Smulders,  
Zorgmanager WMO  
helpt u snel op weg.  
Telefoon 085-0667006.  
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WETGEVING

HOE ZIT DAT NU MET AL DIE 
WETTELIJKE REGELINGEN?

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Weet u wanneer u in 
aanmerking komt voor een vergoeding? Of voor welke zorg? Rinette 
vertelt vat het kort samen…

Sinds 2015 is de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
niet meer van kracht.  
Deze wet was er voor mensen die 
langdurige zorg en ondersteuning 
nodig hebben. Bijvoorbeeld  
als gevolg van een ziekte of 
handicap. 

Iedereen in Nederland heeft recht 
op een verzekering die deze 
zorg vergoedt. Nu de AWBZ niet 
meer bestaat wordt de meeste 
zorg geleverd vanuit één van de 
volgende drie regelingen:
   De Zorgverzekeringswet (Zvw)
   De Wet langdurige zorg (Wlz)
   De Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (Wmo).

Deze wetten richten zich op  
verschillende doelgroepen en  
verschillende soorten zorg en 
ondersteuning. In de tabel, 
rechtsboven ziet u een over-
zicht van welke zorg vanuit  
welke wet wordt bekostigd.

Verpleging en verzorging kan dus 
vanuit drie wettelijke regelingen 
worden bekostigd. De tabel, 
rechtsonder specificeert welke  
verpleging en verzorging uit  
welke wet wordt bekostigd.

ZVW

Verpleegkundige bepaalt 
(indiceert), zorgverzekeraar 
betaalt

Prestaties:
1. Persoonlijke verzorging

2. Oproepbare verzorging

3. Verpleging

4. Oproepbare verpleging

5. Gespecialiseerde verpleging

6. Advies, instructie en voorlichting

7. Beloning op maat

8.  Regionale beschikbaarheids- 

 fuctie onplanbare zorg

9. Ketenzorg dementie

WLZ

CIZ bepaalt (indiceert), 
zorgkantoor betaalt

Zorgprofielen:
1. Verblijf in een instelling

2. Persoonlijke verzorging, 

 begeleidign en verpleging

3.  Geneeskundige zorg i.v.m.  

 de aandoening of beperking

4. Algemeen geneeskundige, 

 pharmaceutische en 

 tandheelkundige zorg

5. Gebruik mobiliteitshulpmiddelen

6. Vervoer naar begeleiding of  

 behandeling

7. Logeeropvang

WMO

Gemeente bepaalt (indiceert), 
(bijvoorbeeld medewerker 
sociaal wijkteam), gemeente 
betaalt

Gangbare prestaties:
1. Begeleiding individueel

2. Begeleiding groep

3. Huishoudelijke hulp

4. Kortdurend verblijf

5. Beschermd wonen

6. Persoonlijke verzorging

V&V BINNEN DE ZVW

V&V binnen de Zvw gaat om zorg 

‘zoals verpleegkundigen die plegen 

te bieden’ (Besluit zorgverzekering, 

2016), waarbij de zorg:
• verband houdt met de behoefte 

aan geneeskundige zorg of een 

hoog risico daarop.
• niet gepaard gaat met een verblijf,
• geen kraamzorg betreft,
• geen zorg voor kinderen tot 

achttien jaar tenzij er sprake 

is van complexe somatische 

problemathiek of lichamelijke 

handicaps, waarbij sprake is van 

behoefte aan permanent toezicht 

of 24 uur per dag zorg in nabijheid 

(intensieve kindszorg).

V&V BINNEN DE WLZ

V&V binnen de Wlz gaat in basis om 

een integraag pakket van zorg en 

verblijf voor verzekerden die blijvend 

permanent toezicht of 24 uur per 

dag zorg in de nabijheid nodig 

hebben. Verzekerden kunnen er 

ook voor kiezen dit integrale pakket 

thuis te krijgen. Zij kunnen dan 

kiezen voor een persoonsgebonden 

budget (pgb), een Volledig Pakket 

Thuis (vpt) of een Modulair Pakket 

Thuis (mpt).

Bij V&V binnen de Wlz gaat het om:
• persoonlijke verzorging, 

begeleiding en verpleging van 

blijvende aard.
• en eventueel verblijf in een 

instelling.

V&V BINNEN DE WMO

V&V binnen de Wmo omvat:
• persoonlijke verzorging die 

in het verlengde ligt van 

individuele begeleiding (zie ook 

hiervoor).

Elmar Brantjes
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WETGEVING

ER ZIJN OOK RAAKVLAKKEN TUSSEN 
DE VERSCHILLENDE WETTEN

DE WETTEN, ZVW, WLZ EN WMO
RICHTEN ZICH OP DIVERSE
DOELGROEPEN EN SOORTEN ZORG

Er zijn ook raakvlakken tus-
sen de verschillende wetten:

1Persoonlijke verzorging 
wordt zowel vanuit de 
Wmo als de Zvw aange-

boden. De Wmo richt zich op 
cliënten die thuis wonen. De 
Zvw dekt de noodzakelijke, 
op genezing gerichte zorg. 
Het gaat om ondersteuning 
en zorg waardoor iemand zo 
lang mogelijk op een veilige 
manier thuis kan blijven wo-
nen. Persoonlijke verzorging 
valt alleen onder de Wmo 
wanneer de behoefte aan 
persoonlijke verzorging sa-
menhangt met de behoefte 
aan begeleiding. 
Wanneer het samenhangt 
met geneeskundige zorg of 
een hoog risico daarop valt 
het onder de Zvw. Leidraad 
bij de Wmo is dat iemand zelf 
de verrichtingen kan uitvoe-
ren maar daarbij aangespoord 
en begeleid moet worden. Bij 
persoonlijke verzorging vanuit 
de Zvw geldt echter de be-
hoefte aan geneeskundige 
zorg als criterium.

2  De Wlz is bedoeld voor 
verzekerden die blijvend 
permanent toezicht of 

24 uur per dag zorg in de na-
bijheid nodig hebben en biedt 
dan ook een integraal pakket 
aan zorg. Als er nog niet met 
zekerheid een blijvende zorg-
behoefte is, kan zorg voor 
een periode uit de Zvw ver-
goed worden.
De Wlz richt zich op kwetsba-
re cliënten. Als een cliënt aan-
spraak kan maken op de Wlz, 
houdt de gemeentelijke taak 
op grond van de Wmo in prin-
cipe op. Dit geldt ook voor de 
aanspraak op de Zvw. De 
Wlz is ‘voorliggend’. Hierop 
zijn een aantal uitzonderingen. 
Zo worden hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en soci-
aal vervoer vergoed vanuit de 
Wmo, ook wanneer de zorg 
van een cliënt vanuit de Wlz 
wordt bekostigd. De VNG zou 
ook deze taken graag overge-
heveld zien naar de Wlz.

3In de Wlz kan een cli-
ent kiezen om de per-
soonlijke verzorging, 

begeleiding en verpleging in 
een instelling te ontvangen of 
thuis, als dit ‘op een verant-
woorde en doelmatige wijze’ 
kan worden verleend. Bij zorg 
thuis kan de cliënt kiezen uit:
• Zorg In Natura (ZIN)
• Volledig Pakket Thuis (VPT)
• Modulair Pakket Thuis 

(MPT)
• Persoons Gebonden  

Budget (PGB). 
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NIEUWTJES

KIENMIDDAG IN BEST
Clienten en medewerkers genieten!

In de zaal van Quatre Bras in Best werd op 27 maart een zeer 
geslaagde kienmiddag gehouden. De middag was voor het 
tweede jaar op rij georganiseerd door enkele thuisorganisaties 
die in Best actief zijn. Brigit van de Loo had hierin, net als vorig 
jaar, namens Rinette het voortouw genomen.
 
Het was niet alleen zeer gezellig, er werd ook fanatiek ge-
kiend! Dit bleek wel uit het feit dat aanvankelijk de ene na de 
andere valse kien viel. Begrijpelijk, want er stonden een paar 
prachtige prijzen klaar. De winkeliers van Best hadden mooie 
prijzen beschikbaar gesteld en iedereen wilde deze erg graag 
winnen.
 
Veel van de medewerkers van Team V&V hadden de moeite 
genomen bij de middag aanwezig te zijn. Dit werd door de 
cliënten enorm gewaardeerd. Alles bij elkaar was de middag 
wederom zeer geslaagd en natuurlijk voor herhaling vatbaar. 
De voorbereidingen voor volgend jaar zijn dan ook al weer 
gestart. 

NIEUWTJES

Vanaf 1 mei 2018 zijn de team coördinatoren 
volledig bezig met hun gebied. Zij zijn verant-
woordelijk voor de medewerkers en cliënten in 
hun gebied.  Deze stap is gezet omdat:

•  De medewerk(st)er meer aandacht verdient.  
Zij moeten dagelijks een aanspreekpunt hebben 
voor vragen en/of problemen in hun werk. Kortom 
de team coördinator is hun steun en toeverlaat. 

•  Zij meer aandacht gaan geven aan de bestaan-
de cliënten.  Dit zal onder meer gebeuren door 
minstens één maal per jaar een evaluatiegesprek 
te voeren bij bestaande  cliënten. Dit is nodig  
omdat wij de laatste tijd steeds meer zien dat 
de zorgvraag van cliënten zwaarder wordt. 

•  De mantelzorgers krijgen ook een steeds  
belangrijkere rol, waarvan sommige deze rol  
moeilijk kunnen uitvoeren (drukte, etc.).  Daar  
zijn natuurlijk ook cliënten die geen mantelzorger 

hebben. Ook hier krijgen de team coördinatoren 
een belangrijke rol.

•  Nieuwe cliënten zullen door de team coördinatoren 
beter begeleid worden dan in het verleden.

Kortom een andere rol voor de team coördinator dan 
voorheen. De gebiedsindeling ziet er als volgt uit:

•  Angela Schaap 
Helmond en Laarbeek

•  Ingrid Versantvoort 
Best, Nuenen, Son en Breugel

•  Joke de Visser 
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Geldrop, 
Someren

•  Marlyn van de Bruggen 
Eindhoven, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

DE TEAM COÖRDINATOREN VAN 
DE HUISHOUDELIJKE ZORG

V.l.n.r. Ingrid, Marlyn, Joke en Angela



ZORGVANRINETTE-36 ZORGVANRINETTE-37

UW ZORGDOSSIER: 
KIJKT U MET ONS MEE?

De verzorgenden en verpleegkundigen van Team Verpleging & 
Verzorging maken steeds vaker gebruik van CareAssist. CareAssist 

is een softwarepakket dat helpt bij het leveren van goede zorg. 
De papieren zorgmap maakt daarom steeds vaker plaats voor 

rapportages en communicatie via CareAssist.

Wat zijn de voordelen van CareAssist?

•  Zorgverleners kunnen effectiever van ontwikkelingen op de 
hoogte worden gehouden. Het dossier is namelijk overal en 
altijd toegankelijk, is overzichtelijker en mede daardoor beter 
leesbaar.

•   Uw privacy is beter beschermd. Per gebruiker kan worden 
ingesteld wie toegang heeft tot bepaalde informatie.

•   Mantelzorgers kunnen op afstand meekijken en meedenken 
in de zorg. Dit kan natuurlijk alleen als u daar als cliënt  
toestemming voor heeft gegeven.

Een nadeel van het gebruik 
van CareAssist is natuurlijk 
dat er minder informatie over 
u bij u thuis ligt en dat u over 
een tablet of computer moet  
beschikken om het dossier in 
te kunnen zien.

INZAGE IN UW DOSSIER
In CareAssist is onder andere 
het zorgdossier te vinden. Wij 
juichen het toe wanneer u 
met ons mee leest. Het gaat 
tenslotte over u en wie kent 
u beter dan u zelf? En mocht 
het u zelf niet lukken, dan is er 
misschien een mantelzorger 
die wil mee kijken?

HOE REGELT U DE TOEGANG?
Als u zorg krijgt van onze  
verzorgenden en/of verpleeg-

kundigen kunt u toegang  
krijgen tot uw digitale dossier. 
Ook kunt u anderen machti-
gen uw dossier te bekijken. 
Heeft u hier interesse in of 
heeft u nog vragen? Stuur dan 
een mail naar wijkverpleging@
rinettezorg.nl of spreek één van 
onze mensen aan.

TEKENEN EN KLAAR!
Er zal u vervolgens gevraagd 
worden een toestemmings-
verklaring te tekenen, waarin 
u ondermeer aangeeft voor 
wie uw dossier toegankelijk is. 
Na ontvangst van deze ver- 
klaring zorgen we ervoor dat 
de toegang wordt geregeld. 

ZORGDOSSIER
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ADRESSENADRESSEN

Hoe houdt u grip op uw
financiële positie en fiscaliteit?

t (040) 250 57 00 
bakertillyberk.nl/eindhoven 

RINETTE ZORG
Baltesakker  17
5625 TC Eindhoven
085-0667006
info@rinettezorg.nl 

• • • • • • • • • • • • • • •

WMO LOKET ASTEN
Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten
0493-671234
guido@asten.nl

WMO LOKET BEST
Bestwijzer
Zonnewende 173
5683 AB Best
0499-770100
info@bestwijzer.nl

WMO LOKET CRANENDONCK
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
0495-431222

WMO LOKET EINDHOVEN
Wijeindhoven
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
040-2388998
info@wijeindhoven.nl

WMO LOKET GELDROP-MIERLO
Hofstraat 4
5664 HT Geldrop
14040
loketzorg@geldrop-mierlo.nl

WMO LOKET HEEZE-LEENDE
Jan Deckerstraat 2
5591 HS Heeze
040-2241455
sociaalteam@heeze-leende.nl

WMO LOKET HELMOND
Zandstraat 94
5705 AZ Helmond
14092 (optie 2)
zorgpoort@helmond.nl

WMO LOKET NUENEN CMD
Berg 22c
Nuenen
040-2831675
cmd@nuenen.nl

WMO LOKET SON EN BREUGEL
Europalaan 2
5691 EB Son en Breugel
0499-491470
cmd@sonenbreugel.nl

WMO LOKET VALKENSWAARD
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
040-2083444
zorgloket@valkenswaard.nl

WMO LOKET VELDHOVEN
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
040-2584455
gemeente@veldhoven.nl

WMO LOKET WAALRE
Laan van Diepenvoorde 32
5582 LA Waalre
040-2282500
wmo@waalre.nl

• • • • • • • • • • • • • • •

ALZHEIMER NEDERLAND
Telefoon: 0800-5088
info@alzheimer-nederland.nl

KBO-BRABANT
Albert Luthulilaan 10
5231 HV ’s-Hertogenbosch
073-644 40 66
info@kbo-brabant.nl 

MEZZO VOOR 
MANTELZORGERS
Regulierenring 6
3981 LB Bunnik
030-659 22 22
www.mezzo.nl

PATIENTENFEDERATIE
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
Tel: 030-2970303
info@patientenfederatie.nl
Zorgnummer: 0900-2356780

STICHTING ZELFHULP
Netwerk Zuidoost-Brabant
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven
Telefoon 040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl/contact/

• • • • • • • • • • • • • • •

BELANGRIJKE SITES:
www.zorgkaartnederland.nl
www.rinettezorg.nl
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IkWoonLeefZorg.nl

Ik zorg.

En ik regel een mantelzorgwoning voor mijn vader
Ik zocht een manier om makkelijker voor mijn vader te kunnen zorgen.  

Dankzij www.IkWoonLeefZorg.nl kwam ik op het idee om een mantelzorgwoning  

te regelen. Gewoon bij ons in de tuin! Mijn vader kan zijn geluk niet op.

Alles over mantelzorg op IkWoonLeefZorg.nl


