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VOORWOORDINHOUD

Voor u ligt het tweede nummer van Rinette vertelt. 

We zijn erg trots op alle positieve reacties die we 

hebben ontvangen. In dit magazine staat weer veel 

informatie over alles op het gebied van zorg. Gaat u 

er maar eens lekker voor zitten!

In mijn vorige voorwoord schreef ik over het belang 

van de cliëntenraad. Inmiddels ben ik voorzitter  

geworden van deze raad. Een leuke ‘baan’ die ik met 

veel plezier uitoefen. Op de volgende pagina in dit 

magazine stellen we alle leden aan u voor. Zo heeft 

u een gezicht bij de namen en een telefoonnummer. 

U kunt ons altijd bellen. Een cliëntenraad is namelijk

meer dan een aantal mensen dat regelmatig  

vergadert. Om de zorg die u krijgt van Rinette Zorg 

continu te verbeteren, praten wij samen met de  

directie over verbeterpunten. Daarbij is uw mening 

van groot belang. En wist u dat u ook altijd welkom 

bent tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad? 

De nieuwe cliëntenraad bestaat nu voornamelijk uit 

leden, die zelf zorg krijgen of mantelzorger zijn. Zij 

worden dus dagelijks geconfronteerd met zaken 

die direct betrekking hebben op situaties die voor 

u bekend zijn. Ons voornemen is meer aandacht 

te schenken aan wat er leeft onder de cliënten van 

Rinette Zorg.

Daarom zoeken we contact met u. Laat iets van u 

horen! Wij zijn bereid zaken voor u uit te zoeken 

en de uitslag eventueel te delen, zodat anderen er  

gebruik van kunnen maken. Daarnaast gaan wij 

een aantal onderwerpen behandelen die voor u van 

belang kunnen zijn.

Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze

tweede editie.

Frans van den Boogaard, lid cliëntenraad

RINETTE VERTELT…
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CLIËNTENRAAD WINTERDIP

EVEN VOORSTELLEN; 
DE LEDEN VAN DE CLIËNTENRAAD

WINTERDIP
De winter is in aantocht. Voor sommigen een 

topseizoen, anderen zien er als een berg tegen 

op.  Ze voelen zich in de winter lusteloos, terwijl 

ze in de lente juist vol energie zitten. Ze hebben 

last van een winterdip of zelfs van een winterde-

pressie.

De grootste oorzaak van een winterdepressie blijkt 

een tekort aan licht. Het tekort aan licht zorgt voor 

ontregeling van de biologische klok en daarmee 

voor een verstoord dag- en nachtritme. Dat heeft 

gevolgen voor een aantal biologische processen. Zo 

kan onder andere de hormoonspiegel van melatoni-

ne verstoord raken. Maar niet alleen licht speelt een 

rol. Koud of grauw weer kan mensen ook somber 

maken, net als een hele dag stil- of binnen zitten. En 

wat dacht u van de feestdagen? Niet voor iedereen 

zijn de feestdagen iets om naar uit te kijken. 

Iemand met een depressie voelt zich het grootste 

deel van de dag somber en heeft bijna nergens meer 

zin of plezier in. Daar kunnen andere klachten bijko-

men. Zo kan men zich schuldig of waardeloos voe-

len, prikkelbaar zijn of zich juist traag voelen, moeite 

hebben zich te concentreren of besluiteloos zijn, 

geen eetlust hebben of juist extra veel willen eten, 

moe zijn, slecht of juist veel slapen, en zelfs verlan-

gen naar de dood en denken aan zelfdoding. 

Een winterdip is een milde vorm van een winterde-

pressie. Maar ook een winterdip kan iemand ernstig 

in de weg zitten vanwege de overheersende moe-

heid en lusteloosheid. Heeft u last van een winterdip 

of –depressie, dan is het verstandig contact op te 

nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u helpen 

uw klachten onder controle te krijgen.

Om te herstellen van een depressie zijn twee dingen 

heel belangrijk:

•  Structuur geven aan uw dag

•  Actief zijn en blijven

Zorg verder dat u dagelijks contact hebt met een 

vertrouwd persoon. Leg mensen uit wat er met u 

aan de hand is. U zult merken dat de meeste men-

sen begrip hebben voor de situatie. Naast andere 

vormen van therapie is een vaak effectief middel 

tegen winterdepressie de  lichttherapie. Hiervoor 

wordt het zogenaamd volspectrumlicht gebruikt dat 

is samengesteld uit alle kleuren van de zon met de 

intensiteit van zonlicht op een normale heldere dag.

Hoe belangrijk is een clientenraad? 
Heel belangrijk! Een cliëntenraad is namelijk 

meer dan een aantal mensen die regelmatig 

vergaderen, maar ze helpen om meer kennis te 

hebben van allerlei mogelijkheden. 

Wat is de cliëntenraad precies?
Zonder op de stoel van de directie van Zorg van 

Rinette te willen gaan zitten, probeert de cliënten-

raad bij te dragen en soms advies te geven over 

veranderingen binnen de zorg. Veranderingen die 

nu eenmaal door wetgeving en aanpassingen in de 

organisatie noodzakelijk zijn.  Met de directie zijn 

afspraken gemaakt, dat zij de raad tijdig informeert. 

Zo kunnen de leden van de cliëntenraad als uw ver-

tegenwoordiger meedenken en daarbij uw belan-

gen blijven behartigen.

De cliëntenraad is dus een soort tussenpersoon 

tussen u als zorgvragende en de directie. 

Hierbij mag input van de cliënten 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.

1. Frans van 
den Bogaard

Voorzitter

2. Harry 
Vorstenbosch 

Secretaris

3. Alice van 
der Linden

4. Marianne 
Brouwers

5. Marjo  
Sweegers

6. Hein  
Kortboyer

7. Huub van 
Gerwen
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In ieder nummer van Rinette vertelt is er aandacht voor veel voorkomende kwalen. 
Klein leed maar wel vervelend. Dit keer: Een winterdip.
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HELP DE PLANNERS

ZORGVANRINETTE-6

NIEUWE VESTIGING

NIEUWE VESTIGING 
IN SON EN BREUGEL

PLAN UW AFSPRAKEN ZOVEEL 
MOGELIJK IN DE MIDDAG…

Rinette Zorg  kiest voor een aanpak waar-

bij de organisatie zo dicht mogelijk bij 

de cliënt wil zijn. Om deze reden organi-

seert Rinette de zorg in teams. Tevens wil  

Rinette Zorg zichtbaar aanwezig zijn in de 

plaatsen waar zorg geleverd wordt. Er zijn 

al locaties in Asten, Budel en Eindhoven  

en onlangs is er een nieuwe vestiging  

bijgekomen, namelijk in Son en Breugel.

De vestiging zit in het kantoorpand van 

de lokale krant  ‘Mooi Son en Breugel’ 

en deze bevindt zich aan de Markt 2a. In 

Son en Breugel leveren wij Huishoudelijke 

Zorg, Individuele Begeleiding en Verzor-

ging en Verpleging. Elke vrijdag is er ie-

mand van Rinette Zorg op de nieuwe loca-

tie aanwezig zodat u daar terecht kunt met 

vragen. Maar ook als u informatie wenst 

over de mogelijkheden van Rinette Zorg of 

als u voor een bepaalde situatie zorgad-

vies wilt kunt u langskomen bij onze nieu-

we locatie in Son en Breugel.

TIJD Iedere vrijdag van 9.00 uur 

tot 17.00 uur 

ADRES Markt 2A

PLAATS Son en Breugel

Plannen van zorgroutes verpleging en verzorging? 

Het is een hele klus. Elke dag opnieuw. Onze plan-

ners V&V, Linda en Patricia, staan dagelijks voor de 

uitdaging. Een cliënt er bij? Een zorgmoment er af? 

Een medewerker ziek? Het kan allemaal! De vraag 

is: hoe beperken we de gevolgen voor onze cliënten 

en medewerkers?

Als planner doe je het nooit echt goed. In die zin is 

het een ondankbare taak. Je weegt de belangen 

van de verschillende cliënten, medewerkers en or-

ganisatie tegen elkaar af en probeert voor iedereen 

een optimale situatie te creëren. En als dat lukt, dan 

is de voldoening groot. Oplossingsgerichtheid en 

plezier in puzzelen zijn absolute vereisten.

Hoe kunt u ons helpen? Plan uw afspraken zoveel 

mogelijk in de middag zodat ze geen gevolgen heb-

ben voor het tijdstip waarop wij bij u langs komen. 

Realiseert u zich dat bij het maken van een af-

spraak in de ochtend (die er toe leidt dat u op een 

ander moment dan normaal zorg moet krijgen), dit 

flinke gevolgen heeft. Niet alleen voor onze plan-

ners, maar bovenal voor andere cliënten op de rou-

te. Want ook zij zullen hun zorg door uw afspraak 

op een ander tijdstip ontvangen.

Linda Patriciahelp
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SPREEK UUR Q&A

ZORGVANRINETTE-9

INTRODUCTIE

WIE HEB IK AAN DE LIJN?
Dit zijn de telefonistes van Rinette Zorg!

WENDY VAN DER PALEN (40)  
Leukste moment van de dag?

Het leukste moment van de dag 

is toch wel na een werkdag.  

Gezellig thuis aan tafel tijdens het 

eten en met mijn twee zoons ge-

zellig de dag “doorkletsen”. 

Favoriete stad?

Mijn favoriete stad is San Fran-

cisco. Ik heb er jaren vlakbij ge-

woond en deze stad is zo bijzon-

der en mooi, voorál wanneer je 

de tijd mag nemen om de minder 

toeristische plekjes te ontdekken. 

Waarom werk je bij 

Rinette Zorg?

Ik werk bij Rinette omdat ik het fijn 

vind om zinvol bezig te zijn voor 

onze cliënten en mijn collega’s.  

In die rol voel ik me prettig. Ik heb 

het geluk dat ik in deze beroeps-

groep verschillende kanten mag 

meemaken. Naast de telefonie/

receptie ben ik ook werkzaam 

in de huishoudelijke verzorging 

en individuele begeleiding. Het 

voelt  fijn om bij de cliënten de 

deur achter me dicht te trek-

ken wanneer de kranen weer 

blinken en er schone lakens op 

bed liggen, of wanneer de admi-

nistratie op orde   is en er zaken 

geregeld zijn. Nu ik me ook bezig  

houdt met het verwerken van de 

gewerkte uren van mijn colle-

ga’s heb ik een redelijk compleet 

beeld van hoe een organisatie als 

Rinette werkt en hoe alles met el-

kaar verbonden is. Er komt heel 

wat bij kijken om ons werk goed 

te kunnen doen voor alle cliënten 

én collega’s. 

Lievelingseten?

Alles wat ik niet zelf hoef te koken. 

Als alleenstaande moeder ben ik 

thuis altijd degene die kookt. Wan-

neer ik dan een keertje mag aan-

schuiven terwijl iemand anders het 

eten op tafel zet, is dat sowieso al 

een cadeautje!

Over 10 jaar dan….

Over 10 jaar hoop ik nog een 

keer in San Francisco te zijn ge-

weest, dat mijn zoons mij af en 

toe uitnodigen voor het eten en 

dat ik nog steeds met plezier aan 

het werk ben bij en mét mensen 

die blij zijn om mij te zien.  

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
Volgende week ben ik afwezig op het moment 

dat ik hulp krijg. Kan ik mijn hulp afzeggen en 

kan ze op een ander moment komen?

U kunt de hulp te allen tijde afmelden.  U moet wel 

rekening houden met de 48 uur die in de leverings-

voorwaarden vermeld zijn. Om de afspraak te ver-

vangen of te verzetten verwijzen wij u naar de team-

coördinator van uw gemeente. Zij zal met u naar 

een mogelijke oplossing zoeken.

Moet ik de hulp zelf betalen als ze klaar is met 

haar werk?

Uw hulp betaalt u nooit zelf. Rinette Zorg zorgt voor 

de financiële verwerking naar uw hulp.

Wat mag de hulp wel of niet in de huishouding?

 Dit is afhankelijk van het beleid van de gemeente 

waarin u woont. Dit beleid kunt u navragen bij de 

teamcoördinator van uw gemeente.

Waar kan ik terecht met een schadegeval of een 

klacht?

In uw cliëntenmap kunt u de informatie over het 

melden van een dergelijk geval vinden. Hierin staat 

dat u schriftelijk uw melding moet maken en het 

voorval dient te beschrijven. Deze wordt gestuurd 

naar de teamcoördinator van uw gemeente.

Heb ik een eigen risico bij het melden van een 

schade?

Jazeker, op het formulier ‘Schade’ onder het tab-

blad ‘Klachten en Schade’  staat beschreven dat 

u een eigen risico heeft  van € 75,- per geval. Dit 

formulier kunt u vinden in uw cliëntenmap.

Mijn zoon is 21 jaar oud en ik ben op zoek naar 

een zorgaanbieder die de individuele begelei-

ding zou kunnen verzorgen, vanaf welke leeftijd 

nemen jullie cliënten aan?

Wij leveren onder andere individuele begeleiding 

aan cliënten vanaf 18 jaar.

Ik ben een geschikte dagbestedings groep voor 

mijn mindervalide schoonmoeder aan het zoe-

ken. Nu zag ik dat jullie een dagbestedingslo-

catie hebben in Eindhoven. Hebben jullie nog 

ruimte? En is deze rolstoelvriendelijk?

Rinette Zorg heeft een mooie dagbestedingsruimte 

in Eindhoven. Deze locatie is rolstoelvriendelijk en 

heeft een mindervalide toilet. Momenteel hebben 

wij nog ruimte om cliënten aan te nemen. U mag 

ook een keer langskomen om de sfeer te proeven.
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INTRODUCUTIEINTRODUCTIE

CORINNE LEMMENS-VAN DEN 
AKKER (49)  
Leukste moment van de dag?

Als ik na een drukke werkdag met 

een goed gevoel naar huis ga, 

wetende dat ik de mensen die me 

gebeld hebben, goed heb kunnen 

helpen. En dat ik mijn collega’s uit 

de brand heb kunnen helpen waar 

nodig.

Favoriete stad?

Ik kom er niet vaak (genoeg), maar 

dat is en blijft Parijs. Ik weet niet 

wat het is, maar ik voel me daar 

thuis! En hoe vaak ik er al ge-

weest ben…ik kijk nog steeds 

met bewondering  naar de enor-

me mooie bouwwerken en vind 

het fijn om daar lekker rond te 

dwalen.

Waarom werk je bij Rinette 

Zorg?

Ik was na een reorganisatie bij 

mijn vorige werkgever op zoek 

naar een nieuwe werkplek. Deze 

heb ik hier gevonden. Het voelt 

hier als een warm bad voor mij. 

Ik heb leuke collega’s en ik vind 

het fijn om mensen te helpen 

zoeken naar oplossingen en een 

luisterend oor  te bieden. Ik heb 

heel afwisselend werk, van te-

lefoontjes beantwoorden tot de 

receptie en administratie. Geen 

dag is hetzelfde. Ik werk met en 

voor mensen en dat maakt het 

zo leuk.

Lievelingseten?

Ik eet het veel te weinig, maar 

dat is nog altijd stoofvlees, daar 

mag je me ’s nachts voor wakker 

maken. Liefst gemaakt met bruin 

bier en wat aardappelpuree erbij, 

heerlijk.

Over tien jaar dan?

Ben ik 59 en werk ik hopelijk nog 

steeds met veel plezier bij Rinette 

Zorg. Mijn kinderen (18, 15 en 9 jaar) 

zijn dan waarschijnlijk al het huis uit, 

dus zal het thuis een stuk rustiger 

zijn. Mijn man en ik hebben dan 

meer tijd om samen leuke dingen te 

ondernemen en wat vaker samen 

een weekendje weg te gaan. En 

misschien zijn er tegen die tijd wel 

kleinkinderen om op te passen!

ANTOINETTE BREKELMANS 
(57)
Leukste  moment van de dag?

Ik kan genieten van mijn eerste 

kop koffie direct na het opstaan. 

Even rustig wakker worden en 

dan de dag opstarten……

Waarom werk je bij Rinette 

Zorg?

Sinds 2,5 jaar werk ik bij Rinette 

Zorg en ik voel  me hier erg op 

mijn plaats. Rinette Zorg is een 

open en toegankelijke organisa-

tie. Hiervoor werkte ik op een ad-

ministratie van een school voor 

meervoudig gehandicapten en 

bij meerdere organisaties voor 

verstandelijke gehandicapten op 

de afdeling personeelszaken. 

Ik werk ook nog bij Rinette als 

hulp huishoudelijke verzorging en 

sinds een paar maanden dus als 

telefoniste/receptioniste (samen 

met drie fijne collega’s).

Favoriete stad?

Dat is voor mij absoluut Londen.  

Ik ben er al meerdere keren ge-

weest (ook omdat onze dochter 

er een half jaar heeft gewoond) 

en ik kan uren in deze stad rond-

wandelen.  De sfeer, de prachti-

ge gebouwen, de grote parken, 

gezellige markten en pubs…een 

heerlijke stad!

Lievelingseten?

Eigenlijk is lekker (uit) eten best 

wel een hobby van me en ook 

zelf koken vind ik leuk. Favoriet is 

toch wel de Griekse en Italiaanse 

keuken of een uitgebreide sala-

de!

Over 10 jaar dan?

Ben ik met pensioen  en  hoop ik 

(nog meer) reizen te kunnen ma-

ken naar bijvoorbeeld de Noord-

kaap.

INA KLEEFMAN (59)
Leukste moment van de dag?

Als ik een cliënt gerust kan stellen 

met de mededeling dat er, on-

danks vakantie of ziekte van de 

vaste hulp, toch iemand kan ko-

men helpen. Gelukkig komen die 

momenten vaker per dag voor.

Favoriete stad?

Heb ik niet, maar mijn favoriete ei-

land is Bonaire want daar woont 

het grootste deel van mijn familie. 

Eenmaal per jaar ga ik op vakan-

tie/familiebezoek bij mijn ouders en 

zus met gezin op Bonaire, zij wo-

nen daar sinds 2009. Sinds 2016 

woont mijn oudste dochter daar 

ook. Heerlijk om iedereen weer te 

zien, maar ook een heerlijk eiland 

om te verblijven.

Waarom werk je bij Rinette 

Zorg?

Ik werk er al negen jaar, eerst al-

leen in de huishoudelijke verzor-

ging omdat ik het leuk vind om 

met mensen om te gaan en ze te 

helpen met dingen die ze zelf niet 

meer goed kunnen. Dat is dank-

baar werk. Door een reorganisatie 

kwam er dit voorjaar een parttime 

vacature voor de telefonie en re-

ceptie en omdat ik vroeger admi-

nistratief werk heb gedaan, kwam 

dat voor mij mooi uit. De tijd wordt 

verdeeld onder vier gezellige colle-

ga’s. Ik  vind het heel leuk om op 

deze manier contact te hebben 

met cliënten en collega’s. Het voelt 

goed als ik iemand duidelijkheid 

kan geven, of gerust kan stellen 

en in ieder geval met een tevreden 

client of medewerker de verbin-

ding kan beëindigen. Ik werk nog 

steeds bij twee cliënten als hulp in 

de huishouding en dat geeft een 

leuke afwisseling. Ook ben ik actief 

als notulist  van de ondernemings-

raad. 

Lievelingseten?

Ik lust alles; van Hollandse pot tot 

sushi en alles wat ertussen zit.

Over tien jaar dan?

Wat de toekomst gaat brengen 

weet ik niet, het gaat goed met 

Rinette en ik hoop dan ook nog 

een aantal jaartjes hier te kunnen 

blijven. Verder hoop ik, samen met 

mijn echtgenoot, gezond en tevre-

den te kunnen genieten van mijn 

AOW-tje.



ZORGVANRINETTE-12

Komt u ook  naar de beurs in Eindhoven? Van 22 

t/m 24 november vindt in Eindhoven de Liever 

Thuis! Beurs plaats. Het is de grootste beurs in 

Nederland op het gebied van comfortabel en 

slim wonen tot op hoge leeftijd.

Wat kunt u er zoal doen? U kunt u laten informeren, 

producten uitproberen, direct in gesprek gaan met 

vele adviseurs, inspiratie opdoen en beleven hoe  

u zich kunt voorbereiden op een toekomst waarin 

u de eigen regie en zelfstandigheid kunt behouden.

Of u nu komt kijken voor uzelf,  uw ouders of vrien-

den, de deelnemers staan voor u klaar met een uit-

gebreid advies afgestemd op uw situatie. 

Helaas kunt u niet alles bepalen over de manier 

waarop u ouder wordt. Daarom is het des te be-

langrijker om zelf tijdig in te spelen op de factoren 

die u wel kunt beïnvloeden. Zo kunt u extra op de 

gezondheid letten, oplossingen voor ongemakken 

gebruiken en zorgen voor een veilige woon- en 

leefomgeving. Als u wacht tot het echt ‘nodig’ is, 

is het vaak te laat. Door tijdig op uw veranderende 

behoeftes in te spelen en waar nodig voor onder-

steuning te zorgen kunt u juist actief van het leven 

blijven genieten.

LIEVER THUIS! BEURS
Alles voor comfortabel en slim wonen

Naast Liever Thuis! vindt het evenement 

LEEF! plaats. Hier staan gezondheid, voe-

ding, comfort, luxe en woongenot centraal. 

Wanneer u Liever Thuis! bezoekt, kunt u 

ook gratis naar LEEF! Hier vindt u onder 

andere een Mooi & Gezond plein, een Va-

kantieboulevard en diverse aanbieders van 

moderne en luxe producten en diensten.

Rinette zorg is ook deelnemer op deze beurs  

en heeft een samenwerkingsverband met 

Apetito, Vegro en Welzorg. Komt u gezellig 

langs?

DE LIEVER THUIS! BEURS 
Wanneer? 22 t/m 24 november 2018
Waar? Beursgebouw te Eindhoven 
aan de Lardionoisstraat 8
Hoe laat? Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur
Bereikbaarheid? Het Beursgebouw ligt naast het 
NS- en het centraal busstation van Eindhoven, mid-
den in het centrum van de stad, op maar 3 minuten 
lopen vanaf het station. Onder het Beursgebouw 
bevindt zich parkeergarage de Bijenkorf met een 

capaciteit van 540 parkeerplaatsen.

VINDT ONS BIJ:

STAND 6:
THUISZORG  
www.rinettezorg.nl

STAND 8
WONINGAANPASSINGEN
www.welzorg.nl/wonen 

STAND 10:
HULPMIDDELEN  
www.vegro.nl

STAND 11
MAALTIJDSERVICE
www.apetitio.nl

L IEVER THUIS! BEURSLIEVER THUIS! BEURS

ZORGVANRINETTE-13
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Vegro Expertisecentrum 

Hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen kunnen het leven een stuk aangenamer maken. Al ruim 30 jaar is Vegro 
het  Expertisecentrum voor hulpmiddelen. Bij ons kunt u terecht voor het lenen, huren en kopen 
van hulpmiddelen. Vegro biedt een uitgebreid assortiment als het gaat om mobiliteit, bewegen, 
wonen, gezondheid, vitaliteit en zwangerschap. Kom eens langs in één van onze winkels.
Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen? Via vegro.nl is het mogelijk om hulpmiddelen 
gemakkelijk online te bestellen. Dit geldt voor zowel het leen-, huur- en koopassortiment.

Lenen en huren van hulpmiddelen Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft iedere inwoner van 
Nederland recht op het gratis lenen van een bepaald assortiment hulpmiddelen. Dit wordt geregeld vanuit 
de basisverzekering en is daarmee voor iedereen gelijk. Onder dit assortiment valt bijvoorbeeld het lenen 
van een rolstoel, bedverhogers, douchestoel, hoog-laagbed en matras. Het enige dat u nodig heeft is een 
legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas van degene die het hulpmiddel in gebruik neemt. Hulpmiddelen 
kunt u ook huren, hiervoor betaalt u per dag. Hierbij kunt u denken o.a. aan een loophulpmiddel, hometrainer, 
babyweegschaal of scootmobiel.

U vindt Vegro onder andere in:

 Adres: Eindhoven, Kastelenplein 168
 

 Openingstijden:  Ma t/m vrij: 9:00 - 17:00 uur
 Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur Welkom

bij Vegro

Sta-op stoel

Heeft u last met zitten of moeite met opstaan vanuit uw stoel? 
Een sta-opstoel biedt hulp en comfort! De comfortabele sta-op-
stoelen van Vegro zorgen dat uw lichaam de juiste (zit)houding  
aanneemt, wat erg belangrijk is voor uw lichamelijke gezondheid.

Bij aankoop van een Sta-op stoel 
ontvangt u een stoelleestafel cadeau.*
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Vegro voordeel

van 189,- voor        

150,-

van 12,99 voor        

10,99

van 89,99 voor        

80,99

Daglichtlamp Litebook Edge

Met deze meest compacte lichttherapielamp ter wereld 
verdwijnen de klachten snel en effectief. 
Of het nu tegen vermoeidheid, een winterdip, slaapproblemen 
of jetlag is. Zelfs bij een burnout en de menopauze kan de 
lichttherapielamp hulp bieden. Ervaar het nu!

Omron bloeddrukmeter 

M3 Comfort

Om uw bloeddrukwaarden en hartslag te meten 
maakt de Omron M3 Comfort gebruik van de 
meest geavanceerde sensoren en indicatoren. 
Hierdoor bent u er altijd van verzekerd dat 
de gemeten resultaten zeer nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn. 

Helping Hand

Met een Helping hand ‘grijpt’ u makkelijk kleine 
voorwerpen van de vloer. Uiteraard kan de 
lichtgewicht grijper ook worden gebruikt voor 
het pakken van kleine voorwerpen die op de 
bovenste plank liggen. Kortom: een Helping 
hand is ideaal voor een veiligere situatie 
binnenshuis.

Speel mee met de puzzel op pagina ... 
en maak kans op de Tunturi Cardio 
fit M35 minibike t.w.v. 81,99.en win!Speel mee
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VOORWOORDINHOUD
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DOELMATIGHEIDSEISEN ZORGVERZEKERAARDOELMATIGHEIDSEISEN ZORGVERZEKERAAR

AAN DE SLAG 
ZONDER STOPWATCH!
Het zal u niet ontgaan zijn, de gezondheidszorg 

staat onder druk. Steeds meer mensen hebben 

behoefte aan zorg. En er zijn niet genoeg men-

sen die die zorg kunnen leveren. Daar komt bij 

dat de maatschappij vooralsnog niet bereid is 

die zorg onbeperkt te betalen. En dus zijn er 

wachtlijsten, eigen bijdragen en wordt er op 

zorg bezuinigd.

Rinette neemt haar verantwoordelijkheid en zet in 

op de toegankelijkheid van zorg, de kwaliteit van 

zorg en de betaalbaarheid van zorg. Rinette is er-

van overtuigd dat het welzijn van cliënten en de 

maatschappij het best geholpen zijn met persoons-

gerichte en betrokken zorgverleners die deskun-

dig zijn en goed samenwerken. De kern van onze 

dienstverlening wordt gevormd door de relatie tus-

sen onze zorgmedewerkers en u, als cliënt of man-

telzorger. Vanuit die persoonlijke relatie ontstaat 

ruimte om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met 

het bevorderen van uw zelfredzaamheid. 

Rinette Zorg zorgt voor:

•  de effectieve organisatie van zorg

•  het boeien en binden van medewerkers

•  de introductie van innovaties

•  kwaliteitsborging

TOEGANKELIJKHEID
Dagelijks wordt Rinette geconfronteerd met nieuwe 

zorgvragen. We proberen hier zo goed als moge-

lijk een antwoord op te vinden.  Door scholing en 

aanname van personeel lukt het ons steeds meer 

mensen te helpen. Daarbij moeten we keuzes ma-

ken. Bij wie is de nood het hoogste? En wie is het 

meest geholpen met onze zorg? 

KWALITEIT VAN ZORG
Bij Rinette werken we continu aan kwaliteit. Dat 

doen we op een gestructureerde wijze. Door (zorg-)

plannen te maken, uit te voeren, te evalueren en bij 

te stellen worden we steeds beter in wat we doen. 

Dat doen we graag met u samen. Vandaar ook dat 

de zorgplannen met u samen worden opgesteld, 

geëvalueerd en bijgesteld. En waar het de organi-

satie zelf betreft, overleggen we met uw vertegen-

woordigers in de Cliëntenraad.

BETAALBAARHEID
En bij dit alles streven we er naar de kosten voor u 

en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken. 

Dit betekent dat we de juiste dingen moeten doen, 

door de juiste mensen en binnen een redelijke tijd. 

Daarbij bouwen we in de eerste plaats op de pro-

fessionaliteit van onze medewerkers om de zorg zo 

efficiënt als mogelijk in te richten en soms ook ‘nee’ 

te kunnen verkopen. Want de vraag is oneindig en 

de middelen zijn schaars. Dat weten we allemaal.
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LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN 
MET WONINGAANPASSINGEN

“ WIJ ZIJN AL VIJFTIEN JAAR ACTIEF 
EN INMIDDELS UITGEGROEID TOT EEN 
LANDELIJK WERKENDE ORGANISATIE 
DIE OPDRACHTEN UITVOERT VOOR 
PARTICULIEREN EN GEMEENTES.”

WELZORG WONING OP MAAT

Welzorg Woning op Maat is een zelfstandig bedrijfsonderdeel 

binnen de Louwman Zorg Group. 

Zij richten zich primair op woningaanpassingen om ouderen en 

mensen met een beperking zo lang mogelijk prettig, comfortabel 

en zelfstandig thuis te laten wonen. Woningaanpassingen ma-

ken het leven (weer) een stuk aangenamer. Vooral als de aan-

passing helpt bij het uitvoeren van activiteiten in en om het huis.

MEER COMFORT IN UW EIGEN WONING?

In bijna alle ruimten in de woning zijn met wat aan-

passingen meer mogelijkheden te realiseren om 

langer thuis te blijven wonen. In de kleinste ruimte 

van het huis kan dit bijvoorbeeld door een zwevend 

toilet op hoogte te plaatsen. Ook kunt u denken aan 

het verbreden van de toegangsdeur of de gehele 

toiletruimte. Als u gaat verbouwen dan raden wij 

TIPS!
•  In de badkamer dient vol-

doende bewegingsruimte te 
zijn.

•  Inloopdouches zijn veel toe-
gankelijker dan douchebak-
ken of badkuipen.

•  De douchekraan moet op 
goed bereikbare hoogte 
zitten.

•  Voorkom te hoge temperatu-
ren door een thermostatische 
douchemengkraan met een 
eenvoudige bediening.

•  Wandbeugels geven extra 
steun.

•  Overweeg een douchezitje 
voor extra comfort en veilig-
heid. 

•  Denk aan een antislip(tegel)
vloer.

•  Een extra toilet op de slaap-
verdieping voorkomt dat u ’s 
nachts een trap af moet.

Meer informatie?
Neem dan contact op met  

Welzorg Woning op Maat via  

telefoon 020-4313561 of 

e-mail woningopmaat@welzorg.nl. 

Op www.welzorg.nl/wonen vindt u 

meer informatie over woningaan-

passingen.

WELZORGWONING OP MAAT

u aan om te letten op extra comfort en veiligheid: 

zorg voor voldoende (bewegings)ruimte, denk aan 

extra wandbeugels of steunen en/of een eenhen-

delmengkraan met meer bedieningsgemak. 

De badkamer is een ruimte waar mensen graag veel 

aandacht aan besteden en die ze helemaal naar 

hun eigen persoonlijke smaak inrichten. Kijk echter 

niet alleen naar wat u mooi vindt, maar ook naar 

materialen die veilig zijn. Controleer bijvoorbeeld of 

de vloertegel die u wilt gebruiken ook stroef blijft als 

deze nat is, want mooi en veilig tegelijk is niet altijd 

vanzelfsprekend.
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RINETTE LEIDT HAAR MEDEWERKERS OP! DE PRAKTIJK
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EEN DAG OP PAD MET...
Irene van den Heuvel

In ieder nummer van Rinette vertelt laten we een dag uit de praktijk zien. 
We lopen met iemand mee en dit keer is dat Irene van den Heuvel (26) die  
als persoonlijk begeleider werkt.

“Ik heb vier jaar lang gestudeerd aan de hogeschool van Eindhoven 

voor sociaal pedagogische hulpverlening. Daarna dacht ik gelijk aan 

de slag te kunnen maar dat viel tegen. Dus probeerde ik via een an-

dere baan in de zorgbranche door te stromen. En dat lukte bij Rinette. 

Na een jaar als huishoudelijke hulp gewerkt te hebben kwam er een 

plek vrij als persoonlijk begeleider. Daar was ik heel blij mee! Eerst 

combineerde ik mijn banen als huishoudelijke hulp en begeleider 

maar inmiddels werk ik fulltime in mijn droombaan!” 

RINETTE ZORG LEIDT HAAR 
MEDEWERKERS OP!
Al velen jaren heeft Rinette Zorg een intensief 

opleidingsprogramma voor haar medewerkers. 

Zo investeren wij en onze medewerkers in het 

verhogen van kennis en vaardigheden en wordt 

onze dienstverlening kwalitatief  steeds beter.

OPLEIDING HELPENDE EN VERZORGENDE ( IG)
Al verschillende jaren hebben wij een interne op-

leiding voor medewerkers. Deze opleiding leidt op 

voor het officiële diploma Helpende en/of IG-3. De 

opleiding wordt verzorgd door de NCVB, een on-

derdeel van het MBO uit Tilburg. Het theoretische 

deel van de opleiding wordt door de externe docent 

gegeven op het kantoor van Rinette. Een belangrijk 

onderdeel van de opleiding is het praktische deel: 

men loopt een aantal uur mee in de praktijk. De 

opleiding wordt gecombineerd met het werk (BBL). 

Op deze wijze hebben de afgelopen jaren circa 

veertig medewerkers hun Helpende diploma ge-

haald en circa acht medewerkers hebben hun IG-3 

diploma gehaald.

OPLEIDING VERPLEGING
De zorgmarkt heeft een schreeuwend tekort aan 

gediplomeerde verpleegkundigen. Rinette Zorg 

heeft hier natuurlijk ook last van. Daarom zijn wij 

zeer actief om medewerkers te activeren om Ver-

pleegkundige niveau 4 of wijkverpleegkundige ni-

veau 5 te volgen. Dit kunnen we niet intern doen; 

hiervoor volgt men een reguliere opleiding bij het 

MBO of HBO. De benodigde praktijkuren worden 

natuurlijk intern gevolgd.

INTERNE CURSUS MIDDLE MANAGEMENT
De zorgvraag en de regels en wetgeving worden 

steeds complexer. We zien heel vaak cliënten en/of 

hun mantelzorgers vertwijfeld vragen hoe de zorg 

geregeld moet gaan worden. Deze verandering op 

regel en wetgeving  stelt natuurlijk ook andere eisen 

aan Rinette Zorg. Onze medewerkers moeten beter 

op de hoogte zijn van de verschillende regels om 

daarmee de cliënt beter te kunnen adviseren. Om 

deze reden heeft Rinette Zorg in januari 2018 een 

opleiding georganiseerd, waarin gedurende zes 

maanden, maar liefst tien medewerkers een trai-

ning hebben gekregen. De training is gegeven door 

externe en interne docenten. In oktober was ieder-

een geslaagd en in het bezit van een certificaat.
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DE PRAKTIJK DE PRAKTIJK

08.00 uur
“Ik hoef nooit echt heel vroeg 

op. Terwijl mijn vriend al lang is 

vertrokken, draai ik me nog eens 

om. Als de wekker uiteindelijk 

om acht uur gaat, spring ik er uit, 

maak een ontbijtje en ‘klets’ een 

beetje met de katten.”

08.45 uur
“Ik ga altijd met de auto. Ik woon 

zelf in Budel en heb daar cliënten 

maar ook in Eindhoven, Son en 

Helmond. Ik rij iedere week ge-

middeld 350 kilometer dus met 

de fiets lukt me niet.”

09.00 uur
“Ik probeer de eerste cliënt al-

tijd in de buurt te plannen zodat 

ik maar kort in de auto hoef te 

zitten. Vandaag begin ik bij een 

dame met verzamelwoede. Ze 

heeft de afgelopen jaren haar 

hele huis vol gestouwd met van 

alles en nog wat. We zetten eerst 

een pot thee en gaan zitten om 

de week door te nemen. Even 

een gezellig kletspraatje en dan 

maken we een plan om alle spul-

len die ze heeft verzameld uit te 

zoeken, op te ruimen, te verko-

pen of weg te gooien. Ik zie haar 

iedere week en beetje bij beetje 

krijgen we haar verzameldrang 

onder controle. Het is fijn om te 

zien hoe blij ze is met de hulp.”

10.45 uur
“Even zitten. Koffietijd….in mijn 

geval theetijd! Mevrouw vertelt 

dat ze veel gedoe met de ge-

meente heeft gehad. Volgens 

de Wet Maatschappelijke On-

dersteuning (WMO) bepaalt de 

gemeente hoeveel uren en voor 

welke periode iemand hulp krijgt. 

Ze komen op bezoek en maken 

een inschatting van de situatie. 

En bij mevrouw hadden ze haar 

indicatie niet verlengd; oftewel 

ze zou geen hulp meer krijgen. 

Met alle bezuinigingen in de zorg 

wordt er enorm veel geschrapt 

wat echt ten koste gaat van veel 

van mijn cliënten. Gelukkig kon er 

nog iets geregeld worden waar-

door ik haar de komende tijd 

gewoon kan blijven bezoeken en 

helpen.”

11.30 uur
“We vullen samen de zorgmap 

in. Ik maak voor iedere cliënt 

een zorgplan met doelen. Om 

de zoveel tijd evalueren we dit 

en stellen de doelen desgewenst 

bij. Sommige cliënten zijn na een 

jaar weer op orde, andere kun-

nen niet zonder en hebben altijd 

hulp nodig.”

12.00 uur
“Op weg naar de volgende cliënt 

in Eindhoven. Tijd om te lunchen 

is er niet altijd dus eet ik vaak mijn 

broodjes onderweg in de auto 

op. Ik moet altijd regelmatig mijn 

auto stofzuigen want mijn auto 

is ook mijn kantoor en lunchplek 

haha.”

12.30 uur
“Mijn werk als persoonlijk begeleider is heel breed. 

Ik zie gemiddeld drie cliënten per dag en zorg voor 

structuur in hun leven. Ik doe boodschappen met 

ze, ondersteun ze met administratieve klussen, help 

ze met het huishouden en noem maar op. Sommi-

ge zijn autistisch, andere hebben een psychotische 

stoornis of een verstandelijke beperking. Ik ga nu 

een echtpaar helpen met de administratie. Beide 

hebben een verstandelijke beperking en dit soort 

zaken zijn voor hen heel moeilijk. Vandaag moeten 

er rekeningen betaald worden en ik probeer ze zo-

veel mogelijk zelf te laten doen. Ook als er gebeld 

moet worden als iets niet klopt. Ze zijn dan echt trots 

als het allemaal is gelukt.”

14.00 uur
“Even pauze. We drinken een kop thee en stoeien wat 

met de twee hondjes van het echtpaar. Ik laat nog 

eens zien hoe de tablet werkt waarop we de adminis-

tratie hebben gedaan. Het is zo’n lief stel; altijd heel 

openhartig en vertellen me echt alles. Van problemen 

waar ze tegen aan lopen maar ook wat ze de hele 

week hebben gegeten bijvoorbeeld. Het geeft me 

een goed gevoel dat ze me zo vertrouwen.”

14.30 uur
“Ik kom aan bij de laatste client voor vandaag. Ook 

in Eindhoven. Ik kan zelf de indeling maken dus ik 

plan zoveel mogelijk op de route van en naar huis. 

De deur wordt open gedaan door een jonge man 

van rond de veertig. Hij is licht autistisch en erg de-

pressief. Ook heeft hij een verslavingsverleden. Hier 

is een luisterend oor heel belangrijk. Nadat we een 

beetje besproken hebben wat hij de afgelopen week 

heeft gedaan, check ik de ijskast. Soms haalt hij 

geen boodschappen en eet amper iets. Dan gaan 

we samen naar de winkel en koken daarna een lek-

kere maaltijd. Vandaag gaan we een stuk wandelen. 

Hij wilde graag een frisse wind door het hoofd. Ook 
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dat kan natuurlijk. Tijdens de wandeling spreken we 

af dat we volgende week het hele huis gaan stof-

zuigen. Mensen met een depressie hebben soms 

niet in de gaten dat zoiets al weken niet is gebeurd.”

16.00 uur
“Mijn werkdag zit erop. Omdat je heel veel energie 

geeft, zijn drie cliënten per dag echt genoeg. Ik ben 

meestal redelijk op als ik in de auto richting huis 

stap. Thuis ga ik even lekker met de katten knuffe-

len en doe vast wat voorbereidingen voor het eten.”

17.30 uur
“Mijn vriend komt thuis en meestal heb ik dan het 

eten op tafel staan. Na het eten maken we nog een 

wandeling en steken bij thuiskomst de kachel aan.”

20.00 uur
“Zo, mij krijgen ze niet meer van de bank! Met een 

drankje kijken we een serie op Netflix. 

Lekker ontspannen, dat hoort er ook bij!”
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APPETITOAPPETITO
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HEERLIJKE MAALTIJDEN 
AAN HUIS BEZORGD!

Met de maaltijden van Apetito is het net of u thuis 

uit eten gaat. Apetito bezorgt heerlijke vries-

verse en warme maaltijden aan huis. U kunt op 

meerdere manieren bestellen en onze vaste ser-

vice-chauffeurs leveren de maaltijden persoonlijk 

bij u thuis af.

Wij vinden het belangrijk dat u volop kunt genie-

ten van onze maaltijden. Dat betekent niet alleen 

een keuze uit vele lekkere en voedzame maaltij-

den, maar ook eenvoudige bestelmogelijkheden, 

betrouwbare en flexibele leveringen en een goede 

bereikbaarheid van onze klantenservice en diëtis-

ten. Wij staan graag voor u klaar. Ook voor voe-

dingsadvies op maat en de juiste apparatuur om 

de maaltijden te bewaren en te bereiden kunt u bij 

ons terecht.

VOEDINGSADVIES VOOR SENIOREN
Voor voedingsadvies op maat kunt u terecht bij 

onze gediplomeerde diëtisten. Zij beantwoorden 

kosteloos al uw vragen over voeding en diëten. Ze 

helpen graag bij het verstrekken van dieetlijsten, 

bijvoorbeeld in het geval van hart- en vaatziekten, 

diabetes, overgewicht of ondervoeding. Maar ook 

voor informatie over de samenstelling van een pro-

duct.

THUIS UIT ETEN!
Voor iedere smaak wat wils, van de Hollandse keu-

ken tot internationale specialiteiten. 

U kunt kiezen uit een assortiment met ruim 130 

maaltijden, diverse soepen en desserts. Ook wan-

neer u door een dieet of voedingsgewoonte op 

zoek bent naar geschikte maaltijden, bent u bij 

apetito aan het juiste adres. Zo kunt u bijvoorbeeld 

kiezen voor natriumarm, glutenvrij, vegetarisch, ha-

lal en gepureerd. Voor een volledig overzicht kunt u 

contact opnemen met onze diëtisten. 

Eenvoudig online bestellen

Wilt u gemakkelijk kunnen bestellen? Maak dan 

gebruik van onze webshop. Behalve alle informatie 

over de maaltijden, vindt u hier ook de laatste acties 

en aanbiedingen. Eventuele kortingen worden bo-

vendien 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 

Hollandse keuken tot internationale specialiteiten. 

•  Diverse mogelijkheden zoals dagelijks warm of 

wekelijks vriesvers.

•  U kunt kiezen uit een assortiment met ruim 130 

maaltijden, diverse soepen en desserts. 

•  Bent u door een dieet of voedingsgewoonte op 

zoek naar geschikte maaltijden dan bent u bij 

Apetito aan het juiste adres. Zo kunt u bijvoor-

beeld kiezen voor natriumarm, 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 verschillende typen klanten?

•  In Europa dagelijks meer dan 1,3 miljoen mensen genieten  
van de maaltijden van Apetito?

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

Cliënten van Zorg van Rinette krijgen 10% korting op de maaltijden!

Bel snel voor meer informatie: 0800-0232975 (gratis).

BEZOEK ONS OOK OP DE LIEVER THUIS BEURS 
IN EINDHOVEN VAN 22 T/M 24 NOVEMBER!
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MANTELZORGMANTELZORG

EN WIE VRAAGT 
DE MANTELZORGER HOE HET 

MET HEM OF HAAR GAAT?

Het begrip mantelzorger is zo 

langzamerhand een ingeburgerd 

begrip. Globaal gezegd is ieder-

een een mantelzorger die langdu-

rig en onbetaald zorg verleent aan 

chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende familieleden, 

buren of bekenden. Wat iets 

anders is dan af en toe iemand 

helpen met vervoer, huishouden 

of boodschappen. Mantelzor-

ger ben je vaak meerder uren en 

soms zelfs 24 uur per dag.

Belangenvereniging Mezzo voert 

sinds afgelopen zomer de cam-

pagne Bereid je voor op mantel-

zorg. In het NRC van zaterdag 6 

oktober zegt directeur Hoogen-

dijk, dat het heel belangrijk is om 

met elkaar verwachtingen uit te 

spreken als je nog gezond bent. 

Misschien willen mensen die zorg 

nodig hebben geen mantelzorg, 

of willen ouders per se niet dat 

hun kinderen hen verzorgen. “Wie 

wil er bij eventuele zorg betrokken 

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘My Futures’ van de TU Delft is een praatpakket ‘Het Familie 

Gesprek’ ontwikkeld, dat familieleden op een luchtige manier helpt zich voor te bereiden op mantelzorg. 

Het praatpakket bevat vragen voor alle generaties. Hoe denk je dat je leven er over twintig jaar uitziet, wat 

staat er op je wensenlijst, hoe oud denk je te worden? Het Familie Gesprek is een prototype, maar al wel 

gratis aan te vragen bij mantelzorgvereniging Mezzo (mezzo.nl).

Bron: NRC Handelsblad

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen. Juist omdat ze een emotio-

nele band hebben met degene die zorg nodig heef. Het verlenen van mantelzorg kan positief zijn en 

voldoening geven, maar het kan ook leiden tot overbelasting van de mantelzorger.

zijn, wat zijn de beperkingen en 

mogelijkheden? Wat wil je zelf wel 

en niet? Als je een slechte relatie 

hebt met je vader of moeder en 

geen lichamelijke verzorging wilt 

doen, of weet dat het zorgen niet 

in je zit, spreek dat dan voor jezelf 

maar ook voor je omgeving uit,”  

aldus Hoogendijk.
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MANTELZORG IS NIET VERPLICHT 
Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig. Mantelzorg 

kan nooit door de gemeente worden afgedwongen.

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg; dus meer 

dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwach-

ten. Ook is mantelzorg niet verplicht. Het komt niet 

alleen voor dat de mantelzorger dingen niet wil doen, 

het komt ook voor dat de zorgvrager de mantelzorger 

niet wil belasten. De gemeente kan mantelzorg niet 

verplichten. Het is belangrijk om bij de gemeente aan 

te dringen om met alternatieven te komen. Dat hoeft 

niet direct een maatwerkvoorziening te zijn, maar 

er kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld een 

boodschappendienst of inzet van vrijwilligers.

KEUKENTAFELGESPREK WMO 
MET DE GEMEENTE
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 

voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning 

(Wet maatschappelijke ondersteuning – WMO 2015) 

én voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp (Jeugdwet). 

Dat betekent dat u een gesprek krijgt met uw ge-

meente of met het wijkteam van de gemeente waar u 

woont. Dit heet: het keukentafelgesprek. U krijgt hier-

voor een uitnodiging van de gemeente. 

Advies: bereid dit keukentafelgesprek goed voor! En 

zorg dat u alles bij de hand heeft om dit gesprek goed 

te voeren.

Het is belangrijk dat u de leiding neemt in het aanvra-

gen van passende zorg of ondersteuning. Zoek dus 

voorafgaande aan het keukentafelgesprek op internet 

naar relevante informatie. Bedenk welke zorg of on-

dersteuning u nodig heeft. Denk na wat u zélf kunt 

én wat u kunt verwachten van uw familie, vrienden 

en buren. En bedenk hoe de gemeente, huisarts of 

zorginstantie u beter kan helpen.

Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of on-

dersteuning u denkt nodig te hebben? Vindt u het ver-

velend om uw familie, vrienden of buren te vragen hoe 

zij u kunnen helpen? Of vindt u het om een andere 

reden ingewikkeld om het keukentafelgesprek met de 

gemeente of met het wijkteam voor te bereiden? Dan 

kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. 

Sinds 2015 heeft iedereen die zorg of ondersteuning 

nodig heeft, recht op gratis en onafhankelijke onder-

steuning. De gemeente regelt en betaalt de cliënton-

dersteuning. Deze persoon is wel onafhankelijk van 

de gemeente.

Wilt u het gesprek thuis voorbereiden? Op www.ge-

sprekmetdegemeente.nl  vindt u handige informatie 

én een vragenlijst. Zo vergeet u niets.

VERGOEDINGEN 
VOOR MANTELZORGERS
Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantel-

zorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak 

maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er in be-

paalde gevallen vergoedingen voor reizen en parke-

ren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er 

extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. In het 

kader hiernaast vindt u de mogelijkheden op een rij.

•  Extra kinderbijslag
Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of 

gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele 

kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de 

kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kin-

derbijslag aan bij de SVB. 

•  Reiskostenvergoeding
Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskos-

ten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor 

vergoeding van reiskosten die u als mantelzorger 

maakt. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding 

of kunt u soms de kosten aftrekken bij uw belastin-

gaangifte. Ook kunt u uw naaste vragen om een te-

gemoetkoming in de reiskosten. 

•  Vergoedingen van zorgverzekeraars
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende 

verzekering een vergoeding voor vervangende zorg 

voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten 

van een mantelzorgmakelaar vergoed.  

•  Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten
Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkos-

ten vanwege zijn ziekte of beperking. U kunt om een 

tegemoetkoming meerkosten vragen bij uw gemeen-

te. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. 

Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daar-

voor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daar-

naast de mogelijkheden voor  belastingaftrek van 

hoge zorgkosten. 

•  Persoonsgebonden budget (pgb)
Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast profes-

sionele zorgverleners ook u als mantelzorger inscha-

kelen. In dat geval krijgt u –als zorgverlener- uit het 

pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waar-

voor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. 

De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. 

Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst. 

•  Mantelzorgwaardering
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering 

van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een 

geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten 

de waardering op een ander manier merken. 

•  Individuele bijzondere bijstand
De individuele bijzondere bijstand is een tegemoet-

koming voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt 

betalen en die u niet met een andere regeling vergoed 

krijgt.  De bijstand wordt afgestemd op uw persoon-

lijke situatie. De aanvraag voor de bijzondere bijstand 

kunt u schriftelijk doen bij uw gemeente.

VERGOEDINGEN
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GEDICHT DOOR CARLO VAN DER VEGT
hulde

Op een bijna vaste tijd komen ze voorbij……   De kleine optocht ‘Rolstoelrijders’
Voort geduwd door Mantelzorgers alsnog jongere begeleiders. 

Het zijn die dames en die heren, die per week soms meerdere keren,
de met ons bekende dorpsveteranen, ritjes maken door de prachtige lanen.

Als één van de ouderen dat wil, staat de rolstoeloptocht stil.
Tijd voor een praatje nu en dan? Even rusten in ‘t voor één van hen bekende straatje …..

Waarom niet? Geen haast…dat kan.

Na het aaien van een hondje, rijdt de colonne dan weer door …..
Want we maken nog een rondje, eén van hen kijkt op z’n klokje ….

Tijd genoeg voor nog een blokje!

Voor een paar misschien te vlug, gaan ze weer op weg terug.
Terug naar hun tijdelijke ‘thuis’ , het vertrouwde bejaardenhuis.

De vraag is: hoe lang het er nog staat? En wat er dan gebeuren gaat?
En waar gaan onze ouderen heen? En met z’n allen of alleen?

Voor de ‘duwers’, het is te hopen, is het dan even ‘tijdelijk’ afgelopen.
Daarom nu vast: alle hulde! Hulde voor de inzet … en de aan hen gegeven tijd.

Dank voor jullie in praktijk gebrachte vrijwillige ‘Barmhartigheid!’

WAT OUDE MENSEN ELKE 
DAG TER WERELD ETEN…
Door Jeannette Kras 

Als we toch eens wisten hoe je in goede gezond-

heid de respectabele leeftijd van honderd jaar kunt 

halen…Een poging om daar achter te komen komt 

van Dan Beuttner. Hij bestudeerde het eetpatroon 

van de oudste mensen ter wereld, die in de zo-

genoemde ‘Blue Zone’ wonen. Hiertoe behoren 

een  vijftal plaatsen waar relatief heel veel men-

sen heel oud worden.

Dat zijn Okinawa in Japan, Ikaria in Griekenland, 

Ogliastra in Sardinië, Loma Linda in Californië en 

het Nicoya-schiereiland in Costa Rica. Is er een 

verband tussen de leeftijd van de mensen in deze 

regio’s en hun dieet vroeg de schrijver zich af?

Op 14 september heeft de voltallige cliëntenraad en de directie van 

Rinette Zorg onder het genot van een hapje en een drankje afscheid 

genomen van de aftredende voorzitter Harry Maertens. 

Maar liefst vier jaar lang heeft Harry de voozitters-hamer gehanteerd. 

Hij was vooral in de moeilijke periode van Rinette Zorg altijd positief 

over de  toekomst van Rinette Zorg. 

Helaas moest hij recent beslissen om zijn functie als voorzitter te 

stoppen wegens lichamelijke problemen. 

Na een paar woorden van directeur Eelco Kraan en natuurlijk van 

Harry zelf is er genoten van een buitengewoon smakelijke lunch. Ge-

heel verzorgd door het personeel van de Gasterij van Berkenheuvel in 

Geldrop, waar Harry momenteel verblijft. Wij wensen Harry het aller-

beste en hopen dat hij nog lang zijn optimistische blik op de toekomst 

mag handhaven. Harry bedankt!

Dit eten ze in:

•  Okinawa, Japan: bruine rijst, shiitake, bittere me-

loen, tofu, knoflook en groene thee.

•  Ikaria, Griekenland: aardappels, peulvruchten, feta, 

geitenmelk, citroen, fruit, honing en kleine hoeveel-

heden vis.

•  Ogliastra, Sardinië: platbrood, zuurdesembrood, 

gerst, geitenmelk, schapenkaas, tuinbonen, kikke-

rerwten, amandelen, tomaten, venkel en wijn.

•  Loma Linda, Californië: zalm, tofu, avocado, haver-

mout, bonen, noten, volkorenbrood en sojamelk.

•  Nicoya, Costa Rica: rijst, mais, pompoen, papaya, 

yams, eieren, bonen en bananen.

Wat de eetgewoonten gemeenschappelijk hebben 

is de hoeveelheid vis en het gebrek aan vlees. ‘Blue 

zoners’ eten gemiddeld slechts vijf keer per maand 

vlees en dan nog maar kleine porties. Ze eten voor-

al plantaardige voedingsmiddelen, drinken alcohol 

met mate en eten nooit tot ze propvol zitten.

Dus wie graag honderd jaar wil worden……..

AFSCHEIDSLUNCH VAN VOORZITTER 
HARRY  MAERTENS
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Mevrouw Peters is een cliënt van Rinette Zorg die huishoudelijke verzorging, individuele 
begeleiding en verzorging en verpleging ontvangt. Onderstaande brief ontvingen wij van haar. 

Heel bijzonder want tot voor kort was mevrouw Peters analfabeet. 
Lees haar verhaal dat ze helemaal zelf heeft geschreven voor Rinette Vertelt.

Mijn naam is Mary… Ben nu 53 jaar en was anal-

fabeet, nu laaggeletterd. Vroeger zat ik op speciaal 

onderwijs als klein kind, waarom weet ik niet. En 

heb maar 1 jaar op de huishoudschool gezeten.

Als kind was ik thuis hard nodig omdat mijn moe-

der erg ziek was. Rond mijn zestiende kreeg ik een 

ongeval; alles wat voor die leeftijd was ben ik kwijt.

Ben rond mijn  achttiende op mijn eigen gaan wo-

nen. Wist nergens iets van maar mijn toenmalige 

vriend regelde alles.

Ben erg gepest geweest als ik een woord verkeerd 

schreef of uitsprak. Kon geen gespreken met ande-

re mensen aangaan omdat ik de moeilijke woorden 

niet begreep. En ook niet begreep wat ze aan mijn 

vraagde. Ik zij overal maar ja op en dacht hun weten 

wel waar ze over hebben en gaf hun de vertrouwen.

Maar wist niet dat ik daar door in problemen zou 

komen.

Heb twee zoons en heb ze nooit voor kunnen lezen 

uit een boek toen ze klein waren en nooit kunnen 

helpen met hun huiswerk.

Kreeg rond mijn 40ste   hulp van een maatschap-

pelijke werkster, die merkte dat ik niet kon lezen 

of schrijven en de vragen die ze mij stelde niet be-

greep. Via haar ben ik bij ster college gegaan bij 

van analfabeet 
naar laag geletterd..

volwassen educatie, daar hebben ze heel veel ge-

duld met mij gehad om mijn aan het leren te krijgen.

Ben onder aan begonnen met lezen en schrijven 

en rekenen. Ook heb ik daar meer zelf vertrouwen 

gekregen.

Ben nu een trotse oma van een kleinzoontje en kan 

voorlezen uit een kinderboek.

Groetjes van Mary
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HET ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER (ECD)

ONDERSTEUNEND IN EFFICIËNTE 
EN CLIËNTGERICHTE ZORG
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U heeft als client van Rinette Zorg of als mantel-

zorger inzage in het Elektronisch Cliënten Dossier 

(ECD). Een digitale ‘map’ waarin alle informatie 

over u als client staat. Van behandelplan 

tot agenda. Met een goed be-

veiligde code logt u in en ziet 

in één oogopslag bijvoorbeeld 

wie er bij u langs is geweest, wat er besproken is, 

wanneer u het volgende bezoek kunt verwachten 

en hoe het zorgplan er verder uit ziet.

Rinette Zorg werkt sinds 2016 voor het ECD samen 

met Itension. CareAssist is het softwarepakket dat 

Itension levert en is al sinds 1997 op de markt. Het 

ECD is onderdeel van CareAssist. Nienke Hollen-

berg is consultant bij dit bedrijf en begeleidt Rinette 

bij het gebruik van dit systeem. “We zien dat steeds 

meer zorgorganisaties naar een ECD zoeken dat on-

dersteunt bij het leveren van cliëntgerichte zorg. En 

omdat iedere zorgorganisatie zijn eigen formulieren 

kent binnen het zorgdossier proberen wij zoveel mo-

gelijk maatwerk te leveren. Je kunt dus zeg maar op 

je eigen manier het ECD vorm geven.”

Essentiële informatie over de cliënt wordt op het cli-

entdashboard getoond, zodat de zorgprofessional 

altijd over de juiste informatie beschikt van de cliënt. 

Het cliëntdashboard toont bijvoorbeeld de acties 

uit het zorgplan en de laatst toegevoegde rappor-

tages en scores. Via het cliëntdashboard navigeert 

de zorgprofessional verder in het ECD voor gedetail-

leerde informatie over een bepaald onderwerp, zoals 

de uit te voeren actie uit het zorgplan.

CLIËNTPORTAAL
Het ECD beschikt over een gebruiksvriende-

lijk cliëntportaal. Cliënten van Rinette Zorg be-

schikken hierdoor over een eigen cliëntagen-

da, hebben inzage in het eigen ECD en de 

eigen documenten. Door een nieuwsbericht 

kan de cliënt geïnformeerd worden over de 

wijzigingen in de zorgverlening of ontwikke-

lingen binnen de zorg. Verder is het dossier 

-gedeeltelijk- toegankelijk voor zorgverleners, 

mantelzorgers en andere derde partijen.

HET ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER (ECD)

ONDERSTEUNEND IN EFFICIËNTE 
EN CLIËNTGERICHTE ZORG
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ADRESSENADRESSEN

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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Tijdens de kerstperiode van  24-12-2018 tot en met 4-1-2019 
zijn wij halve dagen geopend en dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Het is nog niet zover 
maar wij van Rinette Zorg willen u vast 

hele gezellige feestdagen wensen.
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Verpleging
Verzorging

ik zoek jou!

VOOR MEER INFORMATIE 
BEL 085-0667006 OF MELD JE AAN VIA: 

INFO@RINETTEZORG.NL
WWW.RINETTEZORG.NL   RINETTEZORG

zo dichtbij kan zorg zijn

www.rinettezorg.nl

Studeer jij Verpleegkunde of Verzorgende IG? 
Dan zoeken wij jou!

mBO

Begeleiding

Wat bieden wij:                              
·  Een bijbaan waarin je jouw passie voor thuiszorg kunt ontwikkelen.
· Persoonlijke begeleiding bij het je eigen maken van jouw vak.
· Een veilige en inspirerende leeromgeving met leuke collega’s en cliënten.
·  Een prima uurloon (€ 11.75 – 12,40 per uur + onregelmatigheidstoeslag +  
reiskostenvergoeding).

HBO


