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Tinie Kardol: ‘Ouderen worden behoorlijk onderschat’
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Langer op
eigen benen
blijven staan
Cursus Valpreventie
bij u in de buurt
Vallen komt bij ouderen veel voor. Elke 5 minuten komt hierdoor in Nederland een oudere
bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Meer dan 100.000 keer per jaar! Vaak met een gebroken pols
of heup, vooral bij vrouwen.
Voorkomen dat u valt, is daarom heel belangrijk. VGZ biedt u de mogelijkheid een valpreventie
training te doen. Een proef heeft uitgewezen dat zo’n training ouderen echt helpt om te voorkomen
dat zij vallen.
Doe een valpreventietraining. Dat is zinnige zorg!
Kijk op www.vgz.nl/vergoedingen/valpreventie.
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‘Mensen zijn je
zo dankbaar,
terwijl
het zo’n kleine
moeite is’

Eén vraag,
vele antwoorden
De vraag hoe het met u gaat is zo gesteld, maar het antwoord is soms moeilijk
te geven. Misschien zegt u: ‘goed, ik ben
druk met allerlei leuke dingen’ of ‘niet zo
goed, ik heb elke dag veel pijn’. Wellicht
antwoordt u ‘goed, maar toch voel ik me
vaak alleen’ of ‘goed, maar ik heb moeite om alles te onthouden’. Die ene vraag
kan heel veel antwoorden opleveren.
Zingeving, actief zijn, fysieke gezondheid,
het draagt allemaal bij aan hoe u zich voelt.
Dit noemen we positieve gezondheid.
Bent u nieuwsgierig hoe het is met uw
positieve gezondheid? Doe dan de test
op www.mijnpositievegezondheid.nl.
Deze test laat zien hoe u vindt dat het met
u gaat. In dit magazine geven we u extra
tips om uw positieve gezondheid te bevorderen.
Bonny Jansen
Namens het team van Pantein Extra wens
ik u alvast hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2018.

Lid
worden?
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Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op www.panteinextra.nl. Na afloop van het lidmaatschap voor bepaalde tijd wordt het lidmaatschap, zonder
tijdig tegenbericht, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand. U kunt opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst tot stand is gekomen, maar bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.

Lid aan het woord
‘Eindelijk weer wat
verwennerij voor mezelf’
Na een moeilijke periode en een zware operatie vond
Willemien Hendriks uit Sint-Oedenrode het tijd weer
eens op een positieve manier aandacht te geven aan
haar lichaam. En prompt won ze een schoonheidsbehandeling via Pantein Extra. ‘Wat een heerlijkheid.’
Je hoopt altijd dat je iets wint als je ergens aan meedoet. ‘Ik
ben voor de zomer geopereerd aan een dubbele nekhernia
en ik moest daar lang van herstellen. Omdat ik rust moest
houden, heb ik de puzzel in het magazine van Pantein Extra
gemaakt en ingestuurd.’
En wat bleek? Mevrouw Hendriks won een dienst naar eigen keuze. ‘Dat geloof je toch niet! Mijn zoons moesten
er smakelijk om lachen. Zelf was ik er vooral erg blij mee.
Vroeger ging ik weleens naar een schoonheidsspecialiste,
maar dat was al een hele tijd geleden. Ik vond dat ik het wel
verdiend had na alle pijn van de afgelopen jaren.’
Pure verwennerij Van Pantein Extra hoorde ze dat
schoonheidsspecialiste Elles de Rijk contact met haar zou
opnemen. ‘We maakten een afspraak en ze kwam keurig op
tijd. Ze heeft alles goed en rustig uitgelegd. Niet zo lang
geleden gaf ik mezelf een speciale stoel cadeau die ook
achterover kan. Die kwam nu perfect van pas. De behandeling bestond uit een gezichtsreiniging, een maskertje, het
epileren van de wenkbrauwen en een hoofdmassage. Het
was pure verwennerij!’
Heerlijk zo’n behandeling thuis Mevrouw Hendriks weet
hoe het is om niet mobiel te zijn en nauwelijks het huis uit
te kunnen. ‘Voordat ik geopereerd werd had ik al twee jaar
heel erg veel pijn. Inmiddels kan ik gelukkig steeds meer. Ik
kan weer naar buiten, autorijden en fietsen. Dat is zo fijn!
Wat dat betreft zou ik ook zelf naar een schoonheidsspecialiste kunnen gaan, maar het was heerlijk om de behandeling thuis te krijgen. Het voelde erg vertrouwd en ik
vond haar heel deskundig. Dat vind ik sowieso een voordeel van de dienstverleners van Pantein Extra. Daarom ben
ik al lang lid, je weet wie je in huis haalt. Het is een echte
aanrader voor wie wat minder zelf kan, maar ook voor wie
zichzelf gewoon eens wil verwennen.’
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Elke vorm van bewegen is gezond
In beweging blijven is voor iedereen belangrijk. Of iemand nu

gaat, is het binnen een handomdraai een rolstoel.’ Iemand die

veel loopt of in een stoel zit en met een teletrimmer de voe-

vaak binnen zit, kan ook blijven bewegen. ‘De teletrimmer zet

ten of armen beweegt: elke vorm van bewegen is gezond. ‘Er

je voor je stoel en je traint met je voeten de spierkracht en het

is vaak meer mogelijk dan mensen denken’, zegt Caroline Ver-

is goed voor de doorbloeding. Het is voor iedereen die veel zit

waaijen, medewerker van de Welzorg winkel.

een aanrader!’

Rust roest. Het is een oud gezegde, maar nog altijd actueel.
Bewegen heeft een positieve invloed op meedoen in de maat-

Imago Hulpmiddelen hebben onterecht een wat oubollig imago.

schappij, zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. ‘Toch krij-

Caroline: ‘We hebben outdoor-rollators voor een stevige wan-

gen we hier best vaak mensen in de winkel die niet enthousiast

deling door het bos, we hebben wandelstokken en rollators in

zijn over bewegen, omdat ze het steeds minder goed kunnen’,

felle, hippe kleuren. Van metallic groen tot rood met een Burberry

zegt Caroline. Een hulpmiddel is in eerste instantie meestal

ruitje: iedereen kan hier iets vinden wat bij hem of haar past en

geen leuke aankoop, omdat het benadrukt wat iemand niet

er mooi uitziet.’ En mocht het echt geen weer zijn om naar bui-

meer kan. ‘Maar als je kijkt naar wat het oplevert: mensen lopen

ten te gaan dan hebben ze bij Welzorg nog wel een suggestie.

veel zelfverzekerder de deur uit.’

De hersens blijven trainen, met speciale spellen. Want ook dat
is belangrijk!’

Outdoor-rollator Iedereen is anders en daarom nemen we de
tijd om te bekijken wat iemand kan en wil en wat daar voor
nodig is. Wie geen grote afstand meer kan wandelen, maar bijvoorbeeld toch graag een dagje gaat winkelen of naar de Efteling
wil, is wellicht goed geholpen met de rollz-motion. Caroline: ‘Dat
is een rollator die eenvoudig om te zetten is naar een rolstoel.
Zo kan iemand eerst zelf een stuk lopen en als dat niet meer

Voortaan heten wij: Welzorg winkel Pantein Thuiszorgwinkel gaat verder onder de naam Welzorg winkel. Er verandert
verder niets voor u. Onze winkels, advies en betrokkenheid blijven hetzelfde. Ook blijft u als lid, op vertoon van uw ledenpas, 10%
korting houden op uw aankopen en op de huur van hulpmiddelen in de winkels in Boxmeer, Oss en Uden.
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Wat heeft iemand nodig om op een prettige manier ouder te worden? Met die vraag houdt Udenaar
Tinie Kardol zich als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Brussel vrijwel dagelijks bezig. ‘Ouderen worden behoorlijk onderschat.’

Hoogleraar Tinie Kardol:

‘Ouderen worden
behoorlijk onderschat’
Veel senioren staan nog midden in de maat-

in Vught. Daar ziet hij in de praktijk wat hij als we-

schappij en ze blijven tot op hoge leeftijd zelf-

tenschapper bestudeert. Ouderen zijn oud en wijs

standig wonen. Hoe kunnen zij hun leven zo

genoeg om aan te geven wat ze belangrijk vinden,

goed en gezond mogelijk inrichten en zo veel

zegt Kardol. Maar in de praktijk gebeurt dat niet

mogelijk uit het leven halen? Wat hebben ze

altijd, zo zag hij in zijn verpleeghuis. ‘Ouderen wor-

nodig, van anderen of van de overheid? En wat

den behoorlijk onderschat. De vraag wat iemand

willen ze voor de maatschappij betekenen?

prettig of belangrijk vindt, wordt te weinig gesteld.

Tinie Kardol bekleedt sinds 2011 de leerstoel ‘Active Aging’,

Dat geldt ook voor mensen die nog in hun eigen woning wonen

wat staat voor ‘actief ouder worden’. Hij noemt een aantal

en daar graag willen blijven. Het zou goed zijn als we die vraag

voorwaarden: ‘Essentieel voor mensen is een veilige, beschut-

duidelijker stellen: wat heeft u nodig?’

te plek waar je echt thuiskomt. Een toegankelijke woning en

Wat zijn iemands woonwensen dan precies, wat is er nodig in

woonomgeving die zijn aangepast, zodat je ergens lang kunt

de leefomgeving, op sociaal, cognitief of fysiek vlak? Op basis

blijven wonen. Ook mobiliteit en bewegen zijn voor ouderen

daarvan kun je beter bekijken wat voor ondersteuning er nodig

erg belangrijk. En sociale contacten, ondanks de beperkingen

is en wie dat kan bieden. Pantein Extra kan daar ook een bijdra-

die er eventueel zijn.’

ge aan leveren. ‘Het inschakelen van een dienst kan helpen bij
de ondersteuning van ouderen.’

Zorg voor elkaar Kardol heeft moeite met de verwachting van

Als wetenschapper geeft Kardol geen advies hoe mensen zich

de overheid dat er een heel sociaal netwerk klaar staat om zorg-

moeten gedragen. Wel kan hij aangeven hoe hij zelf graag ou-

behoeftige ouderen of mensen die alleen zijn te helpen. ‘Gezin-

der wordt. Hij lacht. ‘Ik ben een behoorlijk actief baasje, ik werk

nen zijn de afgelopen decennia kleiner geworden. Er zijn minder

veel en ik sport veel. Dat doe ik al van jongs af aan. Ik heb zelfs

kinderen en die wonen vaak verder weg of ze werken nog. Daar

even als semi-prof gevoetbald, maar na een flinke blessure ging

kun je als je ouder wordt niet zomaar op terug vallen.’ Wel denkt

dat niet meer. Nu fiets ik en tennis ik. Ik kan natuurlijk niet be-

Kardol dat senioren meer voor elkaar kunnen betekenen. Even

slissen wat een ander moet doen, maar blijven bewegen is heel

een boodschap doen voor een ander of samen gaan wandelen.

gezond.’

‘Burenzorg en betrokkenheid in de buurt zijn heel belangrijk, al
is dat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. We moeten

Tinie Kardol schreef een humoristisch boekje over ouder

het opnieuw leren. Wij doen onderzoek naar wat prikkels zijn

worden met de prikkelende titel ‘Oud worden is niet voor

voor mensen om iets voor een ander te doen.’

watjes’. Wij horen graag uw gouden tip over hoe u gezond
ouder wordt. Pantein Extra verloot 3 exemplaren van dit
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Beter luisteren Kardol is niet ‘alleen maar’ hoogleraar. Hij is

boekje onder de origineelste inzendingen.

daarnaast ook bestuurder bij een koepel van zorginstellingen

Mail uw tip(s) naar extra@pantein.nl o.v.v. ‘Prijsvraag’.

‘Ik kan niet
beslissen wat een
ander moet doen,
maar blijven
bewegen is
heel gezond’
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- advertorial -

Kauw- of slikproblemen?

Laat eten
weer smaken!

Voedzaam en lekker eten is van essentieel belang voor
lichaam en geest. Als we voldoende goede voedingsstoffen
binnen krijgen, heeft dat een positief effect op onze vitaliteit. We hebben meer energie en voelen ons beter. Maar
voor mensen die problemen hebben met kauwen of slikken
kan het eten van een maaltijd een hele opgave zijn. Het kan
er zelfs toe leiden dat de eetlust hen vergaat.
Bij apetito weten we als geen ander
hoe belangrijk het is om te genieten van je eten en daarom hebben
wij een assortiment gepureerde en
gemalen maaltijden ontwikkeld die
een evenwichtig voedingspatroon
ondersteunen. De gepureerde maaltijden kenmerken zich door een gladde
structuur en zijn daardoor aangenaam
te eten. Kauwen is niet nodig en de
kans op verslikken minimaal.
De gemalen maaltijden hebben nog enige structuur en
vragen daardoor ook nog enige kauwinspanning.
De recepturen zijn zo samengesteld dat deze ook na het
pureren nog altijd even heerlijk en herkenbaar smaken. De
gepureerde maaltijden worden daarnaast gepresenteerd
in hun oorspronkelijke vormen waardoor de maaltijd niet
8

alleen goed smaakt, maar er ook goed uitziet. De kleine
porties zijn ca. 40% kleiner ten opzichte van een normale
gepureerde maaltijd, maar niet minder voedzaam. Doordat
ze zijn verrijkt met energie en eiwit bieden ze evenveel
voedingsstoffen als een normale portie. Zo bevatten alle
gepureerde maaltijden minimaal 500 kilocalorieën en 20
gram eiwit*.
Alle maaltijden worden vriesvers geleverd en kunnen eenvoudig worden
bereid in zowel magnetron als oven.
Het winVitalis-assortiment kunt u
heel gemakkelijk thuis laten bezorgen.
Meer informatie over het assortiment
is te vinden op www.apetito.nl/
winvitalis. U kunt ook bellen met
0800 - 023 29 75 (gratis).

*De vegetarische maaltijden bevatten minimaal 15 gram eiwit.

Nieuwtjes en Extra aanbod

Programma 2018

De wijkverpleegkundige
denkt met u mee

Reizen, met en
zonder zorg
Het reisaanbod 2018 van Lindetours
is bekend. U kunt heerlijk genieten

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis wonen. Soms

van een goed verzorgde vakantie, of

zijn een aantal tips of adviezen van een deskundige hierbij wel-

u nu een ondersteunende arm, hulp

kom. Bij Pantein kunt u hiervoor een afspraak maken met een

bij het aankleden of specifieke ver-

wijkverpleegkundige. U bespreekt uw situatie met de wijkver-

pleegkundige zorg wenst.

pleegkundige en krijgt advies, voorlichting en eventueel uitleg

Lindetours is gespecialiseerd in reizen

over (zelf)zorg of hulpmiddelen die u kunt gebruiken om goed

met zorg en begeleiding in binnen-

voor u zelf te zorgen. De wijkverpleegkundige kent de buurt

en buitenland.

of wijk goed en kan u ook attenderen/verwijzen naar organisaties in de buurt of wijk die u kunnen ondersteunen. Aan het

5% korting voor leden

(intake)gesprek zijn geen kosten verbonden, dit valt onder uw

Als lid van Pantein Extra ontvangt u

(basis)zorgverzekering. U mag 4 keer per jaar gebruik maken

5% korting op de reissom. Voor vra-

van deze ondersteuning. Als blijkt dat u tijdelijk of voor lan-

gen kunt u contact opnemen met

gere tijd toch zorg nodig heeft kan de wijkverpleegkundige

Pantein Extra via 0485-84 54 54, of kijk

dat meteen met u regelen. Bel voor een afspraak 0900-8803.

op www.panteinextra.nl/reizen-metzorg. Hier kunt u ook gratis de nieuwe
catalogus van 2018 aanvragen.

Wel eens (bijna) gevallen?

Kortingen voor
2018 onveranderd
In 2018 ontvangt u bij VGZ 8% kor-

Dat was vast een vervelende erva-

ting op de basisverzekeringen Ruime

ring. Een val heeft vaak meerdere

Keuze en Eigen Keuze. Kiest u voor

oorzaken. Gelukkig zijn er oorza-

een Aanvullend Goed, Beter of Best

ken die u zelf kunt beïnvloeden

verzekering, of maakt u hier al gebruik

en zelfs kunt voorkomen. Op ver-

van? Op deze aanvullende verzekerin-

schillende plaatsen worden cursus-

gen ontvangt u 10% korting. Leden

sen valpreventie gegeven. U leert

krijgen 5% collectiviteitskorting op de

hierin hoe u uw balans kunt verbe-

basisverzekering van CZ. De korting

teren, hoe u het beste kunt vallen

uit 2017 loopt automatisch door. U

en hoe u weer op kunt staan. Via

vindt deze terug op de nieuwe polis.

een aanvullende zorgverzekering

Heeft u nog geen korting geactiveerd

kunt u (een deel van) de kosten

of wilt u meer weten over de collectivi-

vergoed krijgen. De hoogte van

teitskorting van Pantein Extra? Kijk op

de vergoeding is afhankelijk van

www.panteinextra.nl/zorgverzekering.

de verzekeraar en welke aanvullende verzekering u kiest. Op www.panteinextra.nl/valpreventie leest u meer informatie over dit
onderwerp en of er binnenkort een cursus in uw regio gaat starten.
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Betrouwbare dienstverlening

‘Niet alleen het gevoel
moet goed zijn’
Wie Pantein Extra inschakelt kan erop rekenen dat de dienstverlener die aan huis komt prima werk levert
én betrouwbaar is. Hoe worden zij eigenlijk voor u geselecteerd?
Het kan best een drempel zijn om iemand die u niet kent bin-

Wendy. ‘Ik leg uit wat ik allemaal bij me heb en ik laat mijn

nen te laten in uw woning. ‘Dat realiseren wij ons heel goed

klant zelf bepalen waar hij of zij lekker zit. Vervolgens ga ik aan

en daarom kijken we vooraf heel zorgvuldig wie we als dienst-

het werk. Het gaat natuurlijk om het behandelen van de voe-

verlener inschakelen. Onze glazenwassers, de pedicure of

ten, maar het sociale contact vind ik ook heel belangrijk. De

de tuinman, we kennen iedereen persoonlijk’, vertelt Viviane

gesprekken met mijn klanten zijn voor mij de jus over de aard-

Verplak van Pantein Extra. Zij heeft regelmatig contact met

appels. Je hoort zo veel mooie en indrukwekkende verhalen.

de verschillende dienstverleners die via Pantein Extra aan het

Ik kom ook bij mensen thuis die dementerend zijn. Ik laat hen

werk zijn en vertelt wat er allemaal komt kijken bij de selectie.

altijd in hun waarde, al stellen ze keer op keer dezelfde vragen.

‘Iemand moet natuurlijk de juiste papieren en referenties heb-

Als ik na een behandeling weer wegga zijn er twee blije men-

ben en een recente Verklaring Omtrent Gedrag kunnen laten

sen: de klant en ikzelf. De klant is goed geholpen en ik vind het

zien. Het ministerie van Justitie geeft deze af. Maar minstens

heerlijk om te doen. Het geeft me een voldaan gevoel.’

zo belangrijk is de motivatie van iemand om te werken met
en voor (kwetsbare) mensen. We zoeken juist de mensen die

Hoge eisen Wendy heeft de screening door Pantein Extra als

daar affiniteit mee hebben en het fijn vinden om een praatje

heel gedegen en serieus ervaren. ‘Ik werkte in de provincie

kunnen te maken met mensen. Dat geldt voor een pedicure,

Zeeland al jarenlang als ambulant pedicure en ik vond het heel

maar ook voor een tuinman. En natuurlijk moeten we ook een

goed dat ze hier nagingen of dat allemaal klopte. Ze zijn pro-

goed gevoel bij iemand hebben.’

fessioneel en stellen hoge eisen aan de dienstverleners. An-

Na één of meerdere persoonlijke gesprekken start de samen-

derzijds is de organisatie juist heel persoonlijk en zijn de lijnen

werking met een dienstverlener. ‘Vervolgens evalueren we

kort. Het is een hele fijne manier van werken.’

met onze klanten of het goed is bevallen. Kwam iemand de
afspraak na, werd er netjes gewerkt, was iemand vriendelijk,
we willen alles eerlijk weten want zo kunnen we onze dienst-

Pantein Extra selecteert haar dienstverleners nauwkeu-

verlening verbeteren.’

rig. Hier wordt allemaal op gelet:
• Diploma’s en certificaten

Het contact is de jus Wendy Ennen is zo’n dienstverlener die

• Ervaring in het vak

via Pantein Extra in de regio werkt, als pedicure. ‘Wanneer

• Referenties

ik voor het eerst bij iemand thuis kom, ben ik een volstrekte

• Verklaring Omtrent Gedrag

vreemde. En dan ga ik ook nog eens aan iemands voeten zit-

• Motivatie om te werken met (kwetsbare) mensen

ten, wat toch iets heel persoonlijk is. Ik vind het erg belangrijk

• Een wederzijds goed gevoel over de samenwerking

dat iemand zich op zijn of haar gemak bij me voelt’, vertelt

10

‘Ik vind het
erg belangrijk
dat iemand
zich op z’n
gemak voelt’
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Bij Pantein Extra willen we dat onze leden hun zorg zo goed mogelijk kunnen verzekeren. Daarom bieden
we een gunstig geprijsde zorgverzekering met aantrekkelijke collectieve voordelen.

Nieuw extra vergoedingen
bij VGZ voor leden
Collectiviteitskorting tot 10%

uit handen nemen. Via uw aanvullende verzekering heeft u

In samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon is een collectie-

hiervoor budget. Het budget voor de mantelzorgmakelaar

ve zorgverzekering bij VGZ voor onze leden ontwikkeld. Onze

wordt voor leden in het Pantein Extra collectief verhoogd

leden krijgen bij VGZ 8% premiekorting op de basisverzekering
en zelfs 10% op aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best.

met e 250,-.
• e 150,- extra preventiebudget

Om deze verzekering af te sluiten is er geen medische selectie,

Via het VGZ-ledencollectief van Pantein Extra heeft u een ruim

ook niet voor de aanvullende verzekeringen. Iedereen wordt dus

preventiebudget tot uw beschikking. Hiermee kunt u deel-

geaccepteerd.

nemen aan diverse cursussen en trainingen. Preventieve cursussen dragen bij aan bevordering van uw gezondheid en/of

Extra vergoedingen

helpen u leren omgaan met een ziekte. Uw preventiebudget

Leden profiteren niet alleen van premievoordeel, maar ook van

wordt verhoogd met e 150,-. Dit bedrag krijgt u dus dankzij

extra vergoedingen in de aanvullende verzekeringen van VGZ:

uw lidmaatschap bovenop de reguliere vergoeding.

Goed, Beter en Best.
• Tien dagen extra vervangende mantelzorg
Als mantelzorger hebt u soms een adempauze nodig. Een

Kijk op www.panteinextra.nl/zorgverzekering of neem contact op

mantelzorgvervanger neemt dan een aantal dagen uw mantel-

met De Zorgvraagbaak van onze partner Aon. De zorgvraagbaak

zorgtaken over. Dit varieert van 5 tot 15 dagen per jaar, afhan-

geeft onafhankelijk advies. Wilt u weten wat wel en niet vergoed

kelijk van uw aanvullende verzekering.

wordt? Wilt u uw huidige verzekering vergelijken met het aanbod

Bent u bij VGZ collectief verzekerd via Pantein Extra? Dan

van Pantein Extra? Of heeft u hulp nodig met het oversluiten van

krijgt u tien dagen extra vervangende mantelzorg, boven op

uw zorgverzekering? Hiervoor kunt u bellen naar De Zorgvraag-

de reguliere vergoeding.

baak, tel: 085 - 400 99 66.

• e 250,- extra budget voor de Mantelzorgmakelaar
VGZ heeft professionele mantelzorgmakelaars die u ondersteunen in uw zorgtaken, advies kunnen geven en u regelwerk
12

Vragen over uw zorgverzekering?
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Piet en Lenny Reijs uit Oss bezoeken
al jarenlang mensen die eenzaam
zijn of nauwelijks buiten komen.
Dat doen ze met liefde en plezier,
en soms met veel geduld. ‘We zijn
een beetje sociaal ingesteld, dat
kunnen we ook niet helpen.’

‘Iedereen
verdient
wat
gezelligheid’
Als kok bij een serviceflat was Piet Reijs altijd al bezig met het

Lenny ging laatst nog met iemand buiten de deur lunchen. ‘Bij het

sociale aspect van zijn vak. ‘Ik wil het mensen graag naar de zin

afscheid zei ze: mag ik je even knuffelen, ik heb zo’n fijne dag ge-

maken.’ Toen hij met pensioen ging, wilde hij allesbehalve thuis

had. Dan kan ik wel huilen. Mensen zijn je zo dankbaar, terwijl het

blijven zitten. Hij ging vrijwilligerswerk doen via Ons Welzijn in Oss.

zo’n kleine moeite is. We hebben het van huis uit meegekregen

‘Ik ben zes jaar elke week bij iemand geweest waar verder nie-

om er te zijn voor anderen.’

mand over de vloer kwam. Gezellig was hij niet, maar daar kijk ik

Ook in hun wooncomplex voor senioren staan ze voor iedereen

doorheen. Zelfs de moeilijkste mensen hebben een hart, iedereen

klaar. ‘Elke dag doen we wel iets. We drinken vaak koffie met de

verdient wat gezelligheid. Het was mijn doel om samen met hem

bewoners of doen een klein klusje. Ook als er iemand valt krijgen

een kroketje te gaan eten bij de friettent en dat is gelukt.’

wij een telefoontje. Wij gaan dan een kijkje nemen en dat wordt
enorm gewaardeerd.’ Afgelopen jaar kreeg Piet een Koninklijk lint-

Even knuffelen

je voor zijn inzet als vrijwilliger. ‘Een heel bijzonder moment en ik

Piet (79) en Lenny (78) doen dit vrijwilligerswerk inmiddels allebei.

had vooraf niets in de gaten.’

‘Je ziet vaak dat er spullen in overvloed zijn, maar wat doe je met
een scootmobiel als je niets of niemand hebt om naar toe te gaan?

Piet en Lenny zijn lid van Pantein Extra, maar dat is vooral iets voor

Ik vind dat zonde. Wij proberen mensen op onze manier te active-

‘later’. ‘We zijn nog zo actief, we hebben het nu nog niet nodig.

ren.’

Maar het is fijn om achter de hand te hebben.’
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WinterWoordzoeker
Streep de woorden uit de lijst weg. Ze kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, horizontaal, verticaal of
diagonaal staan. Na het wegstrepen van alle woorden blijft er een aantal letters over. Deze vormen de oplossing van
deze woordzoeker.

Oplossing

Doe mee* en win een mooie compacte verrekijker (8 x 22) met
hoesje t.w.v. e 37,50. Deze handige verrekijker wordt beschikbaar
gesteld door de Nederlandse Huisopticien. Tot 31 dec. 2017 kunt
u uw oplossing insturen naar Pantein Extra, o.v.v. puzzel, Postbus
288, 5830 AG Boxmeer of via extra@pantein.nl. Vermeld svp uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mail. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wordt half januari 2018 op onze website bekend
gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De oplossing van de najaarspuzzel is ‘gezond leven’.

BOS
COCOONEN
CURLING
DECEMBER
DONKER
GEZELLIG
GLUHWEIN
GUUR
HAGEL
HUTSPOT
ISOLATIE
KERST
KNUS
KOUD
LAARZEN
MUTS
NOREN
OUD EN NIEUW
POOLVOS
SEIZOEN
SKIEN
SNEEUW
SNEEUWHAAS
SNEEUWKETTING
STAMPPOT
STORM
VORST
WANDELING
WIND
WINTER
WINTERRUST

Puzzel mee
en maak kans
op een compacte
verrekijker

De winnaars van de boodschappenpakketten zijn de heer van
Doorn uit Heeswijk-Dinther, mevrouw Logtens uit Venhorst en mevrouw Tonies uit Berghem.
* Pantein Extra behoudt zich het recht om foto’s te maken tijdens het uitreiken van de
prijs en deze foto’s gedurende een periode van één jaar na de uitreiking te publiceren
in het Pantein Extra Magazine, Pantein Extra website of social media.

Vraag het Bonny
Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben
over een dienst of dienstverlener?

Bepaalt Pantein Extra welke dienstverlener er bij mij
komt?

Pantein Extra doet er alles aan om u goed van dienst

Als er meerdere dienstverleners in uw woonplaats beschik-

te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet (helemaal) tevre-

baar zijn, kunt u zelf een keuze maken. Op onze website

den bent. Laat het ons dan weten. Wij bemiddelen voor u en

www.panteinextra.nl vindt u de dienstverleners waar wij

kijken hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren.

mee samen werken.

Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail deze dan naar: extra@pantein.nl
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Kijk voor meer
ervaringen met onze
zorg op:
www.zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 22 september 2017

“De Pantein-medewerksters zijn deskundig en hebben veel aandacht
voor de patiënt. Er wordt een goede intake en overdracht gemaakt.
Handig is dat je weet welke wijkverpleegkundige die avond dienst heeft
en hoe laat die ongeveer komt. Dat kan via het handige Carenzorgt.nl.”

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 2 oktober 2017

“Ik ben netjes geholpen, werd ook goed voorgelicht. Operatie is goed
verlopen en ben weer volledig hersteld. Vriendelijke medewerkers.”

8,7

8,0

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 2 oktober 2017

“Ik vind de zorg voor mijn vader prima. De medewerkers verlenen deze
met hart en ziel. Ze zijn altijd vriendelijk naar mijn vader toe. Ook zijn ze
goed op de hoogte van zijn situatie. Ik vind dat hij er altijd netjes en verzorgd uitziet. Ik zie ook dat hij hier tevreden is. Er wordt goed naar mij
geluisterd. Als ik iets vraag, dan krijg ik op een nette manier antwoord of
uitleg. De medewerkers zijn toegankelijk voor kritiek.”

www.pantein.nl

0900 - 8803

8,0

Voelt beter

Pantein Extra maakt uw leven makkelijker
Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande aan huis diensten:
• Audicien
• Begeleid theaterbezoek
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen uitleenartikelen
• Boodschappenservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Gezelschap en ondersteuning
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice
• Maaltijdservice koelvers

• Maaltijdservice vriesvers
• Manicure
• Massage
• Mondzorg (aan huis)
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizer
• Pruikenservice
• Reizen met zorg
• Schilderservice
• Schoonheidsbehandeling
• Steunkousen aan huis
• Steunzolen aan huis
• Tuinservice
• Verhuisservice

Kijk voor het actuele aanbod en beschikbaarheid in uw regio op www.panteinextra.nl

Lid worden?
0485-84 54 54

• Voetreflexmassage
• Wasservice
KORTINGEN
• Geselecteerde klassieke concerten
• Geselecteerde zwembaden NIEUW
• Gratis uitleen krukken
• Welzorg winkel
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde Zorgcentra
• VGZ en CZ

