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Iedereen is wel eens toe aan een dagje uit
Geheugenproblemen zijn niet het einde van de wereld
Fijn dat de zorgwinkels er weer zijn
Caroline Derksen: ‘Ik zorg dat ik in balans ben’
Najaar 2018

Mantelzorgen
rondom
dementie
De mantelzorgmakelaar
kan u ontlasten
Eén op de zes mantelzorgers die zorgen voor een persoon met dementie voelt zich overbelast of
zwaar belast. 46% van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust.
Om uzelf of uw naasten te ontlasten kunt u een mantelzorgmakelaar of casemanager inschakelen.
Deze kan helpen met allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.
Met een aanvullende verzekering via Pantein Extra krijgt u extra ruime vergoedingen voor
mantelzorg, waaronder voor de mantelzorgmakelaar. Kijk op www.vgz.nl/panteinextra
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Harrie en Carolien
van Driel uit Uden:

‘We willen
op de hoogte
blijven’

Genieten
Iedereen houdt ervan om leuke dingen
te doen. Voor de een is dat lezen of een
potje sjoelen, voor de ander is het een
concert bezoeken of een mooie reis
maken.
Ook voor wie minder mobiel of (chronisch) ziek is, blijft ontspannen ontzettend belangrijk. Nieuwe dingen ervaren, mensen ontmoeten, iets maken of
beleven, dragen bij aan een gevoel van
welbevinden en zin in het leven. Neem
bijvoorbeeld de mooie dagtochten van
Stichting Goeie Reis! of een concertbezoek met ‘Vier het Leven’. Er valt voor
iedereen wat te genieten.
Wilt u liever thuisblijven, dat kan natuurlijk ook. Leest u dan dit magazine
van Pantein Extra met veel informatie
over hoe u het beste uit uw leven kan
halen. Ook dat is genieten.
Bonny Jansen
Manager
Pantein Extra
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Lid
worden?
Via www.panteinextra.nl
of bel 0485-84 54 54

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

‘We willen op de
hoogte blijven’
Om prettig ouder te kunnen worden, moet je goed
op de hoogte blijven van alle mogelijkheden die er
zijn. Dat vinden Harrie (85) en Carolien (78) van Driel
uit Uden.
Een jaar of vijf geleden zijn meneer en mevrouw van
Driel lid geworden van Pantein Extra. ‘In eerste instantie
voor de korting op onze zorgverzekering en het lenen
van hulpmiddelen bij de thuiszorgwinkel.’ Maar ze ontdekten dat er meer voor hen te vinden was bij Pantein
Extra. ‘We willen graag op de hoogte blijven van zaken
die helpen om prettig te kunnen leven. Interesse hebben in de wereld om je heen en weten wat er speelt, is
voor ons heel belangrijk’, zegt meneer van Driel.
Om die reden gingen ze mee met de uitstapjes van
Pantein Extra naar het distributiecentrum van hulpmiddelenleverancier Welzorg en het bedrijf van maaltijdverstrekker apetito. ‘Ongelooflijk wat je daar allemaal kunt
zien. We mochten overal kijken, al onze vragen stellen
en het was geweldig goed verzorgd’, vertelt mevrouw
van Driel. ‘Je staat er lang niet altijd bij stil wat voor wereld er achter zo’n hulpmiddel zit of wat er komt kijken
bij de maaltijdbereiding voor zoveel mensen. We hebben fantastische dingen gezien die voor ons op termijn
ook heel handig kunnen zijn.’
Voorlopig doen ze alles nog zelf en dat redden ze samen
heel goed. Volgend jaar al vijftig jaar. Samen met de
fiets op pad, naar lezingen of activiteiten van de KBO,
het huis poetsen en het tuintje bijhouden. ‘Maar stel dat
we straks moeten verhuizen vanwege onze gezondheid,
dan is het zeker een optie om via Pantein Extra het een
en ander te gaan regelen.’
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Nieuwtjes en Extra aanbod

Opnieuw beschikbaar
korting op uw
schadeverzekeringen
Op verzoek van vele leden is de korting op schadeverzekeringen terug in het pakket van
Pantein Extra. Het pakket bevat verzekeringen rondom woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, auto, caravan, ongevallen, rechtsbijstand en een reisverzekering. Hiervoor werken we samen met Aon, de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van Nederland.

Exclusief voor leden

Excursie
Maasziekenhuis

Aon onderhandelt met verzekeraars over de beste voorwaarden en de scherpste prijs.
Dat betekent dat onze leden profiteren van meer verzekering voor minder geld.

Als lid kunt u regelmatig met Pantein
Extra op excursie. Meestal gaan we

Extra korting Pantein Extra heeft extra korting voor u kunnen afspreken ten opzichte van

bij één van onze leveranciers kijken.

de normale tarieven van Aon Direct. Deze korting is mooi meegenomen voor uw porte-

Misschien bent u in mei mee geweest

monnee. Wat minstens zo belangrijk is dat Aon met u mee denkt als er iets aan de hand

naar Medicura (hulpmiddelen) of

is en dat de voorwaarden van verzekeringen bij uw levensfase of levensstijl passen. Zo is

heeft u al een kijkje genomen in de

er bijvoorbeeld een alleenstaande dekking voor de inboedel- en reisverzekering. Alleen-

keukens van apetito. Ook dit najaar

staanden zijn daardoor goedkoper uit. Ook bent u via de aansprakelijkheidsverzekering

kunt u als lid weer bij ons terecht voor

verzekerd tijdens vrijwilligerswerk en als u op de kleinkinderen past. Daarnaast is bijvoor-

een boeiende excursie. Op maandag

beeld de leeftijdsgrens voor de autoverzekering verhoogd tot 80 jaar.

15 oktober kunt u een exclusief kijkje

Via www.panteinextra.nl/verzekeringen kunt u bekijken welke premies in uw situatie

nemen achter de schermen van het

gelden en kunt u zich aanmelden voor één of meer van bovenstaande verzekeringen.

Maasziekenhuis Pantein.

Wilt u meer informatie over de verzekeringen en de tarieven of eerst persoonlijk advies,

Ontvangst met koffie en thee is om

bel dan op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met 010 – 448 88 75. Aon helpt u graag!

18.00 uur aan dr. Kopstraat 1 in Beugen. Na een welkomstwoord maken

Leden
v
Pantein an
Extra
ontvan
gen
extra
korting

we een rondleiding door verschillende ruimtes welke u als bezoeker
normaal gesproken niet te zien krijgt
zoals de kinderprikkamer, een afdelingslounge en het milieuplein. Rond
20.30 uur sluiten we af. De rondleiding is gratis en toegankelijk voor
rolstoelen en rollators. Vanwege het
beperkt aantal plaatsen kunnen we
genoodzaakt zijn om te loten.
Via www.panteinextra.nl/excursies
kunt u zich aanmelden en de voorwaarden inzien.
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’Ook met geheugenproblemen
of dementie kun
je nog veel
leuke dingen
blijven doen’

Voor deze foto is gebruik gemaakt van een figurant.

Hoe herkent u geheugenproblemen?
• Activiteiten die vanzelfsprekend waren, zoals koffie zetten of de was doen, lukken niet meer zo goed.
• Het wordt moeilijker voor iemand om de juiste woorden
te vinden.

• Iemand trekt zich langzaam terug uit het sociale leven en
blijft liever thuis.
• Iemand kan zich anders gaan gedragen en is bijvoorbeeld
wat sneller boos.

• Iemand weet niet meer welke dag of hoe laat het is.
• Iemand vindt het lastig om zijn/haar financiële administratie te beheren.
• Iemand raakt steeds spullen kwijt, of legt ze neer op on6

logische plekken. Zoals een haarborstel in de magnetron.

Maakt u zich zorgen over geheugenproblemen, bij uzelf,
uw partner of uw ouders? Maak dan een afspraak met de
huisarts. Een goede diagnose kan de kwaliteit van leven
verbeteren!

Iets vergeten doen we allemaal weleens. Maar wanneer vergeetachtigheid in het dagelijks leven voor
problemen gaat zorgen, is het goed om de oorzaak te laten onderzoeken. Dat is misschien een lastige
stap, maar het kan veel rust geven.

Miranda Bakker, klinisch geriater Maasziekenhuis Pantein:

‘Geheugenproblemen zijn
niet het einde van de wereld’

Iemand die steeds opnieuw vraagt welke

kansen en zie ik mensen uiteindelijk vaak geluk-

dag het is of die niet meer weet hoe ze koffie

kiger terug.’

moet zetten. In eerste instantie zijn geheugenproblemen misschien niet zo duidelijk en

De diagnose opent deuren ‘Geheugenproble-

horen ze gewoon bij het ouder worden. Of is

men of dementie zijn niet het einde van de we-

er meer aan de hand?

reld. Je kunt nog veel leuke dingen blijven doen

Miranda Bakker is klinisch geriater in het

en je leven blijft zeker nog de moeite waard. Ook

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Zij ziet

voor de mantelzorger.’ Samen met een dementie-

veel ouderen met geheugenproblemen in haar spreekkamer. Vol-

of ouderenverpleegkundige worden de mogelijkheden bekeken:

gens haar is er niet echt een ‘goed moment’ om aan de bel te

hoe kun je meer structuur in de dag aanbrengen, zijn er activitei-

trekken. Mensen die bijvoorbeeld veel structuur in hun dagelijks

ten waar iemand graag naartoe gaat? De diagnose opent deuren

leven hebben, merken vaak pas later dat hun geheugen hen in de

en vaak krijgt iemand ook veel meer begrip vanuit de omgeving.

steek laat. ‘Ze hebben hun vaste ritme en dat helpt enorm. Daar-

Bakker noemt een klein voorbeeld van een vrouw die vanwege

naast is het ook zo dat je geheugen best minder mag worden

dementie moeite had met boodschappen doen. ‘Ze nam voort-

als je ouder wordt. Wanneer iemand zelf, de partner of kinderen

aan een briefje mee naar de winkel en daar liep er iemand met

last krijgen van de geheugenproblemen, is het slim om te laten

haar mee om de boodschappen uit de schappen te halen. Zo kon

onderzoeken wat er precies aan de hand is.’

ze nog heel lang zelf boodschappen blijven doen.’

Gelukkiger Bij de geheugenpoli in het Maasziekenhuis Pantein

Wat kan Pantein Extra voor u betekenen bij geheugen-

krijgen mensen die worden doorverwezen door de huisarts een

problemen?

uitgebreid onderzoek. In andere ziekenhuizen gaat dat min of

De dienstverleners van Pantein Extra zijn geselecteerd op

meer hetzelfde. Zo krijgt iemand allerlei geheugentesten en

professionaliteit en betrouwbaarheid en ook op hun om-

wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Ook wordt er gekeken

gang met klanten. Zo houden zij extra rekening met klanten

naar iemands voorgeschiedenis en medicijngebruik. ‘Het kan zijn

met geheugenproblemen. Bijvoorbeeld door afspraken sa-

dat iemand bijvoorbeeld schildklierproblemen of een depressie

men met iemand op de kalender te noteren of een keer ex-

heeft’, zegt Bakker. ‘Dan is er een andere oorzaak en dus ook een

tra bellen over de afspraak als geheugensteun. Soms is het

andere behandeling nodig.’ Als blijkt dat iemand beginnende

nodig om praktische dingen af te stemmen met de familie,

dementie heeft, zijn mensen vaak erg verdrietig omdat dementie

dan houden we daar rekening mee.

niet te genezen is. Bakker: ‘Toch geeft een juiste diagnose allerlei
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advertentie

W!

NIEU

DE MEDICURA ZORGWINKEL

NU GEOPEND IN OSS!

UITLEEN

VERHUUR

VERKOOP

De Medicura Zorgwinkel in Oss is een speciaalzaak in gezondheids- en zelfzorgartikelen. Onze medewerkers kunnen u
uitstekend de weg wijzen in de vele zorgproducten die uw leven kunnen vergemakkelijken. Kortom, een winkel die het
bezoeken waard is!
OSS

Plein Zwanenberg, Gezondheidslaan 1, 5342 JW Oss

ROERMOND
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BOXTEL

DEN BOSCH

GELDROP

EINDHOVEN

WEERT

WWW.MEDICURA.NL
088-007 11 00

Nu ook in regio Veghel:

Volledig verzorgd naar het theater met ‘Vier het Leven’
Vorig jaar introduceerden we de theatervoorstellingen van ‘Vier het Leven’ in regio Cuijk. Vanaf najaar
2018 kunt u hiermee ook in Veghel naar het theater.
‘Vier het Leven’ gaat al meer dan twaalf jaar met ouderen naar

thousiast dat ze twee voorstellingen bezocht: My Fair Lady en

de film, concerten en theatervoorstellingen. Wilt u graag naar

de Ierse dans- en muziekshow Rhythm of the Dance. Ze geeft

het theater, maar wilt u liever niet meer ’s avonds alleen over

‘Vier het Leven’ er een dikke 10 voor. ‘Alles is tot in de puntjes

straat of durft u geen auto meer te rijden? Vindt u het lastig

verzorgd; ik werd opgehaald en thuis gebracht, mijn jas werd

om met uw rollator of rolstoel naar het theater te gaan? De vrij-

opgehangen en een drankje voor me gehaald. Fijn dat je niet

willigers van ‘Vier het Leven’ regelen alles voor u, zodat u kunt

alleen hoeft te gaan, je ontmoet andere mensen, wat fijne ge-

genieten van een onbezorgd avondje uit. Vanaf dit najaar zijn

sprekken kan opleveren en gezelligheid!’

er voorstellingen te bezoeken in Cuijk en Veghel. Vanaf januari
2019 komen er voorstellingen bij in Uden en Heesch.

Hoe werkt het? Via www.panteinextra.nl/theater kunt u het
programma met het aanbod aan voorstellingen vrijblijvend op-

‘Fijne gesprekken en gezelligheid’ Leden in regio Cuijk maken

vragen. U kunt natuurlijk ook met ons bellen via 0485-84 54 54.

al sinds het najaar van 2017 naar volle tevredenheid gebruik

Voor de kosten van de begeleiding en de consumpties betaalt

van het aanbod van ‘Vier het Leven’.

u € 15,- opslag bovenop de kosten voor uw eigen kaartje. De

Mevrouw Janssen-Wiligers uit St. Anthonis was één van de

eerste 50 leden die een voorstelling reserveren krijgen € 5,- kor-

eerste leden die meeging met ‘Vier het Leven’. Ze was zo en-

ting op deze toeslag.

Voorstellingen in de regio te bezoeken met ‘Vier het Leven’:
Veghel, Theater De Blauwe Kei

• Zaterdag 20 oktober 2018 – Late Lente

• Zaterdag 3 november 2018 - 3 Musketiers De Musical

• Pittige tragikomedie met o.a. Ellen Pieters - 20:15 - € 43,75.

• Het Brabants Muziek-Theater. Kosten € 50,75.

• Zaterdag 27 oktober 2018 - Wubbo’s last words: Save the • • •

• Vrijdag 9 november 2018 - Highlights

• Earth! Jorgen Raymann & band. Kosten € 43,50.

• Theatercabaret door Tineke Schouten. Kosten € 48,50.

• Woensdag 7 november 2018 – Ma

• Zaterdag 17 november 2018 - Purper’s Passie

• Monoloog over dementie met Loek Peters. Kosten € 38,00.

• Muzikaal cabaret met Purper. Kosten € 43,50.

• Zaterdag 17 november 2018 - Kunst & Kitsch
• Komisch toneelstuk met Liz Snoijink e.a. Kosten € 43,50.

Cuijk, Schouwburg
• Zondag 23 september 2018 matinee– Carmina Burana

Vanaf januari 2019 ook in Heesch en Uden

• Harmonie Semper Unitas & koor VeroVoces. Kosten € 44,50.

Vanaf januari 2019 kunt u ook in Cultureel Centrum de Pas in

• Donderdag 4 oktober 2018 - Bam!

Heesch en in Markant Uden voorstellingen bezoeken met ‘Vier

• Slagwerkshow door Percossa. Kosten € 40,50.

het Leven’. Na de zomer kunt u op onze website zien om welke

• Vrijdag 5 oktober 2018 - Met andere woorden

voorstellingen het gaat.

• Een intiem concert van Jan Smit. Kosten € 56,50.
• Woensdag 10 oktober 2018 – Purper’s Passie

Wilt u naar één van deze voorstellingen kijk op

• Muzikaal cabaret met Purper. Kosten € 43,75.

www.panteinextra.nl/theater of bel 0485-84 54 54.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief toeslag voor begeleiding.
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Het is altijd leuk om een uitstapje te maken. Om nieuwe dingen te zien, te proeven en te beleven.
Maar dat is nog niet zo makkelijk voor mensen die minder mobiel zijn of die niet alleen op pad kunnen.
Stichting Goeie Reis! zorgt ervoor dat iedereen er een dagje tussenuit kan.

Iedereen is wel eens toe aan
De koffie en appeltaart smaken goed, het uitzicht over de

Na de koffie staat er een boottocht over de rivier de Linge op

haven van Leerdam maakt het nog beter toeven. De men-

het programma. Het smalle riviertje slingert door het Zuid-Hol-

sen die mee zijn op excursie met Stichting Goeie Reis! zijn

landse landschap, met uitzicht op de velden en bomen, scha-

vanmorgen allemaal op tijd thuis opgehaald. Met twee bus-

pen op de dijken en idyllische huizen langs de oevers.

jes reden ze vervolgens naar Leerdam. Daar zitten ze nu,
heerlijk in de zon op het terras.

‘Iemand nog een kroketje?’ Tijdens de tocht is er een

Met twaalf deelnemers en vier begeleiders is de groep niet

uitgebreid buffet waar niet gekeken wordt op een kroket

zo groot. Een bewuste keuze, vertelt Teddy Thenu, initia-

meer of minder. Vandaag mag alles. Na de lunch gaan veel

tiefnemer van Stichting Goeie Reis! ‘Ik wil het kleinschalig

mensen naar het bovendek om van het voorbijglijdende

houden, zodat je de mogelijkheid hebt om echt contact

uitzicht te genieten. Ondertussen wordt er veel gepraat en

met elkaar te maken. Ook ben je flexibeler met een klein

gelachen, maar soms ook een traantje weggepinkt vanwe-

clubje. We kunnen spontaan even ergens een kop koffie

ge de verhalen en ervaringen die worden uitgewisseld.

drinken, met een bus met vijftig mensen kan dat niet zo-

Anita van de Camp is wijkverpleegkundige en gaat als vrij-

maar.’

williger mee. ‘Via mijn werk zie ik veel mensen die niet meer
zo veel kunnen. Op dit soort dagen zie je mensen opleven

Centraal staat dat iemand een dagje uit is en niet het feit

en besef je hoe belangrijk het is om leuke dingen te blijven

dat iemand minder mobiel of ziek is. Zowel voor als na de

doen. Ik vind het fijn om net even wat extra aandacht te

reis brengen Teddy of een andere vrijwilliger een bezoek

kunnen geven en de tijd te hebben om met iemand te pra-

aan de deelnemers. ‘Iedereen kan mee, maar ik wil altijd

ten. Het zijn van die dingen waar ik tijdens mijn werk niet

graag weten of er iets is waar we rekening mee moeten

altijd aan toekom.’

houden. Kan iemand nog zelf een trapje af, of niet? Moeten
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we extra op iemand letten die vanwege geheugenproble-

Even niet hoeven zorgen Ook voor een partner die thuis

men makkelijk afdwaalt van de groep? Wij zorgen vervol-

veel zorg op zich neemt is het fijn om er even uit te zijn en

gens voor de juiste ondersteuning.’

niet te hoeven zorgen. ‘Dit is echt iets voor ons, zei ik tegen

Het programma voor
het najaar en de winter
Woensdag 3 oktober 2018
Dagtocht 4-sluizentocht Maastricht
Tussen 08.30-09.00 uur halen we u thuis op en rond 11.00
uur schepen we in, in de haven van Maastricht. We varen o.a.
over de Zuid-Willemsvaart, het Albertkanaal en de Maas. De
boot wordt in de sluis tot 15 meter omhoog en omlaag geschut. De heuvels en het mergel kunnen wel 60 meter hoog
oprijzen uit het water. Via de St. Pietersberg varen we weer
terug naar Maastricht waar we rond 15.15 uur aankomen.
Inbegrepen: vervoer van/naar uw huisadres, rondvaart van 4
uur, koffie/thee met Limburgse vlaai en een lunch aan boord.
Voor leden 10% korting, € 75,- p.p. (Voor niet-leden € 84,- p.p.)
Dinsdag 13 november 2018
Dagtocht Nationaal Militair Museum Soesterberg

een dagje uit
mijn man toen ik het artikel in het magazine van Pantein
Extra zag staan’, vertelt Dina Artz uit Ottersum. Haar man
Theo vult aan. ‘We hebben altijd graag reizen gemaakt’,
vertelt Theo. ‘Maar de laatste jaren kon dat niet meer,
omdat ik veel pijn heb en niet goed kan lopen.’ Een lange
reis is dan ook geen optie, maar zo’n dagje weg wilden
ze graag eens proberen. En ze vinden het heerlijk. Na de
boottocht is er een bezoek aan de glasblazerij, vlakbij de
haven. Want dat is waar Leerdam toch vooral om bekend
staat! Wie nog wil napraten kan gezellig mee gaan eten,
anderen worden alvast thuisgebracht. En dan kan het nagenieten van deze fijne dag beginnen.
Stichting Goeie Reis Voor een groeiend aantal mensen,
vooral senioren die zorg of ondersteuning nodig hebben,
is het lastig om een dagje uit of op vakantie gaan. En
dat terwijl iedereen wel eens aan vakantie toe is, ook of
juist als u veel aan huis gebonden bent. Nieuwe dingen
ervaren, nieuwe mensen ontmoeten, dragen bij aan het
welzijn. Daarom organiseert Stichting Goeie Reis! dagtochten en vakanties. U wordt thuis opgehaald, de excursies zijn voor veel mensen toegankelijk, er is voldoende
begeleiding en zorg mogelijk.

Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de
betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden,
verleden en de toekomst. U wordt tussen 9.00 en 10.00 uur
thuis opgehaald. Rond 11.00 uur koffie met gebak in Soesterberg. Daarna krijgen we een rondleiding met een gids. Na
de rondleiding volgt de lunch. Hierna is er tijd om zelf rond
te kijken in het museum. U kunt o.a. de enorme presentatieruimte bezoeken met veel imposante collectiestukken zoals
vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters.
Inbegrepen: vervoer van/naar uw huisadres, entree en rondleiding in het museum, koffie met gebak, lunch en consumptie.
Voor leden 10% korting € 80,- euro p.p. Met een veteranenpas/museum jaarkaart betaalt u € 67,50 p.p. (Voor niet-leden
€ 89,- euro p.p.)
Zondag 13 januari 2019
Nieuwjaarsconcert Marco Bakker in Markant Uden
Marco Bakker viert dit jaar zijn 55-jarig jubileum als operazanger, samen met sopraan Laurence Servaes en het European
Philharmonia, een groot symfonisch orkest. Deze grootse
en podiumvullende combinatie zal alle bezoekers in vervoering brengen met de bekendste aria’s op opera en operette
gebied. U wordt vanaf 11.00 uur thuis opgehaald. Na een
gezamenlijke lunch wonen we aansluitend het concert bij. U
bent zelfs in de gelegenheid om Marco Bakker persoonlijk
te ontmoeten.
Inbegrepen: vervoer van/naar uw huisadres, lunch, entree
nieuwjaarsconcert, koffie/thee en garderobe.
Voor leden 10% korting € 89,- euro p.p. (Voor niet-leden € 99,euro p.p.)
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‘Fijn dat de winkel er weer is’
Het is een komen en gaan van klanten in de nieuwe zorgwinkel van Medicura in Oss. De één komt heel
gericht met een vraag over een kleine scootmobiel, de ander komt even rondneuzen. ‘Wat fijn dat de
winkel er weer is!’
Een opklapbare douchestoel voor in de badkamer, een rol-

is leuk om mensen te kunnen helpen en advies te geven. Dat

stoel, een handige flesopener of een borstkolf. De zorgwinkel

is voor mensen soms best ingewikkeld, bijvoorbeeld of ze iets

in Oss, bij Plein Zwanenberg, staat vol met handige en nood-

vergoed krijgen van de zorgverzekering of zelf moeten huren

zakelijke medische hulpmiddelen. De winkel is net voor de zo-

of aanschaffen. Maar wij verdiepen ons er graag in.’

mer geopend en trekt veel klanten.

Mevrouw Helderop moest vandaag bij de reumatoloog zijn en

Door het besluit van Welzorg vorig jaar om te stoppen met

loopt even binnen om te kijken naar een geschikte brace voor

de thuiszorgwinkels, werd het voor veel mensen moeilijker

haar handen. ‘Ik kan zoiets wel via internet bestellen, maar het

om aan hulpmiddelen te komen. Pantein Extra ging op zoek

is veel prettiger om even advies te vragen en te kunnen pas-

naar een nieuwe partner en vond deze in Medicura. Zij leveren

sen. Daarom vind ik het erg fijn dat de winkel er weer is!’

al vijftien jaar medische hulpmiddelen en hebben winkels in
Noord-Brabant en Limburg. ‘Wij vinden het prettig dat we er

Ledenkorting Net als in de winkel krijgt u online 10 procent

nu ook in deze regio voor mensen kunnen zijn’, vertelt Krissy

ledenkorting en kunt u bepaalde hulpmiddelen zoals krukken

van Hout van Medicura.

of een rollator tot 12 weken gratis lenen. Vul op de site de
kortingscode Pantein10 en uw lidmaatschapsnummer in. Ook

Advies In de zorgwinkel in Oss staan Marjon Heinemann en

vindt u hier de locaties en openingstijden. U kunt met Medicura

Erica Broekhaus de klanten met al hun vragen te woord. ‘Het

bellen via 088-007 1100.

Waar kunt u terecht?
In de Medicura zorgwinkels is een groot assortiment aan hulpmiddelen aanwezig om te lenen, huren of kopen. Bij een servi-

Servicepunten
Schijndel: Hoofdstraat 127 (Seniorenwinkel).

cepunt kunt u alleen terecht voor uitleen en verhuur.

Boxmeer: Weijerstaete 1 (zorgcentrum Symfonie).

Zorgwinkels

Medicura en Pantein Extra zoeken nog naar een geschikte lo-

Oss: Gezondheidslaan 1F (Plein Zwanenberg).

catie voor een servicepunt of zorgwinkel in Uden. Is er geen

Boxtel: Liduinahof 35.

winkel of servicepunt bij u in de buurt of is het moeilijk om langs

Den Bosch: Henri Dunantstraat 1 (Jeroen Bosch Ziekenhuis).

te komen? Het is mogelijk om de artikelen vanuit huis te lenen
of huren, via telefoon of via www.medicurazorgwinkel.nl.
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In haar huis blijf je geboeid
om je heen kijken: de meest
prachtige

kristallen,

overal

grote en kleine Mariabeelden,
maar ook talrijke engelen,
boeddha’s en een Indiaans
krachtschild. ‘Ik ben veel thuis
dus het moet wel een fijne
plek zijn’, lacht Caroline Derksen uit Boxmeer.

‘Ik zorg dat ik in balans ben’
Als kind droomde ze erover om ooit astronaut te worden. Want

Uit het hele land komen mensen naar haar huis voor healings

de zon, de maan, de sterren, de planeten en de natuur boeiden

en spirituele workshops en opleidingen. ‘Alles wat ik in mijn

haar enorm. Maar het leven van Caroline liep anders. Nog maar

leven heb gedaan, komt bij elkaar in het werk dat ik nu doe.’

begin dertig bleek ze ernstig ziek en kreeg ze twee zware ope-

Dat doet ze met mate, voor zover haar gezondheid dat toe-

raties, waardoor ze haar galblaas en baarmoeder kwijtraakte.

laat. Ze regelt verder alles zelf. ‘Ik ben behoorlijk aan huis ge-

‘Ik had een kinderwens dus dat zette alles op z’n kop.’ Ook

kluisterd. Boodschappen doen lukt me nog wel, maar voor

kampte ze met ernstige vermoeidheids- en spierklachten die

veel dingen ben ik afhankelijk van anderen. Daarom zijn de

maar niet overgingen. ‘Ik raakte vervolgens mijn baan kwijt en

diensten van Pantein Extra heel handig. Zo komt binnenkort

dacht veel na over wat ik verder wilde in mijn leven.’

de schilder en ga ik weleens mee met een dagtrip. Je wordt

Er volgde een moeilijke tijd waarin ze op zoek ging naar er-

thuis opgehaald, ideaal voor mij.’

kenning en behandeling van haar gezondheidsproblemen.
‘Ik kwam uiteindelijk terecht bij iemand die energetische

Ondanks haar beperkingen staat Caroline heel positief in het

healingen gaf en daar knapte ik vrij snel van op.’ Caroline

leven. ‘Ik leef heel bewust en zorg dat ik in balans blijf. Ik luis-

voelde dat dit haar pad was en volgde diverse opleidingen

ter naar mijn innerlijk en leef niet meer in angst, waardoor veel

om zelf mensen te kunnen coachen en healen, onder meer

zorgen van me zijn afgevallen. Dat gun ik eigenlijk iedereen.’

via handoplegging en kristallen.
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ZomerWoordzoeker
Streep de woorden uit de lijst weg. Ze kunnen
van links naar rechts, horizontaal, verticaal of
diagonaal staan. Na het wegstrepen van alle
woorden blijven er een aantal letters over.
Deze vormen de oplossing van deze woordzoeker.
BLADEREN
BOLSTER
BOMEN
BOS
BUITEN
CHAMPIGNON
DIEREN
EGEL
EIKELS
FRIS
GEUR
KIKKERS
KLEUREN
KLEURIG
KNOPPEN
KOUD
MUTS

NAJAAR
NAT
NATUUR
PARAPLU
PARK
PLANTEN
REGEN
SEIZOEN
SJAAL
SPORE
STORM
TRUI
WIND

Stuur de oplossing van deze puzzel voor 10 oktober 2018 naar Pantein Extra,
Postbus 288, 5830 AG Boxmeer of naar extra@pantein.nl. Vermeld s.v.p. uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mail bij uw inzending. De winnaar ontvangt
persoonlijk bericht en wordt half oktober 2018 op onze website bekend gemaakt.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De oplossing van de puzzel uit het vorige magazine is ‘Lentemaand’. De winnaar
van de VIP operakaarten is mevrouw M. van der Velden uit Veghel, hartelijk gefeliciteerd!

Als extra prijs delen we 10 paar Alzheimer SOCKS
uit. Deze twee verschillende sokken symboliseren
de verwarring waarmee Alzheimerpatiënten dagelijks te maken hebben. Door de sokken te dragen
maakt de drager Alzheimer bespreekbaar. Wilt u
een paar Alzheimer SOCKS winnen vermeld dan
uw schoenmaat bij de oplossing.
Behoort u niet tot de prijswinnaars, maar wilt u
toch graag de Alzheimer SOCKS hebben? Vanaf 17 september 2018 zijn de nieuwe SOCKS
beschikbaar en kunt u deze bestellen via www.alzheimersocks.nl. De
sokken kosten € 7,99 per paar. Met de aankoop van de sokken steunt u
het wetenschappelijk onderzoek van VUmc Alzheimercentrum. Onderzoek
brengt een oplossing dichterbij.
14

Maak kans op een
proefpakket van
apetito met 5 heerlijke
vriesverse maaltijden
t.w.v. € 19,95

* 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 mogen publiceren in het Pantein Extra
Magazine, Pantein Extra website of social media.

�
n
�
�
�
�
U ��n�
�
�
�
n
�
h
�
�
e
�
g
��
advertorial

Kijk voor meer
ervaringen met onze
zorg op:
www.zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 22 juni 2018

“Ik vind de verpleging heel erg aardig en ze zijn enorm betrokken. Via het
digitale systeem ‘Caren zorgt’ word ik op de hoogte gehouden. Ik kan
altijd meelezen hoe de zorg verloopt.”

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 5 juni 2018

“Het thuiszorgteam reageert zeer adequaat en snel op aanvragen,
vragen en opmerkingen. Klasse voor de verleende hulp, zelfs op de
camping.”

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 24 mei 2018

“Goede zorg, deskundig en zeer attent personeel in al zijn geledingen.”

www.pantein.nl

0900 - 8803

8,3

9,2

8,3

Voelt beter

we

Pantein Extra maakt uw leven makkelijker

Lid worden?
0485-84 54 54

Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande aan huis diensten:
Persoonlijke verzorging
• Audicien
• Kapper
• Kledingservice
• Maaltijdservice koelvers
• Maaltijdservice vriesvers
• Mondzorg
• Opticien
• Pedicure
• Pruikenservice
• Sociale alarmering NIEUW
• Steunkousen
• Steunzolen

Handig aan huis
• Belastingservice
• Boodschappenservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Klussenservice
• Professional organiser
• Schilderservice
• Tuinservice

Ontspanning
• Begeleid theaterbezoek
• Dagtochten NIEUW
• Gezelschap & ondersteuning
• Manicure
• Massage
• Reizen met zorg
• Schoonheidsbehandeling
• Voetreflexmassage

Korting
• Geselecteerde klassieke concerten
• Geselecteerde zwembaden
• Gratis uitleen loophulpmiddelen
NIEUW

• Medicura Zorgwinkels NIEUW
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde zorgcentra
• Schadeverzekeringen NIEUW
• VGZ en CZ

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

Onder de aandacht
Sociale alarmering

12 weken gratis hulpmiddelen

Thuis een veilig gevoel hebben, ook als u alleen woont. In
noodsituaties is het goed erop te kunnen vertrouwen dat
hulp snel aanwezig is. Dat kan met de sociale alarmering van
Pantein Extra in samenwerking met cAlarm van FocusCura.

Voorheen kon u als lid van Pantein Extra 6 weken gratis krukken lenen. Dit is bij de samenwerking met Medicura uitgebreid naar 12 weken. U leent niet alleen krukken 12 weken
gratis, maar heeft de keuze uit een selectie loophulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of looprek.
Daarnaast profiteert u bij Medicura ook weer van 10% ledenkorting op koop- of huurartikelen. Meer informatie over
Medicura vindt u op pagina 12 van dit magazine.

Hoe werkt het? U kunt eenvoudig alarm slaan bij een noodsituatie in of om het huis, 24 uur per dag, 7 dagen in de
week. U draagt een polsband of halsketting met een alarmknop. Met één druk op deze knop wordt een familielid, buur
of kennis gewaarschuwd door de cAlarm zorgcentrale.

Meer informatie
over één van
deze diensten?
Bel 0485-84 54 54
of kijk op
www.panteinextra.nl

