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De zorg voor onze ouderen nu en in de
toekomst
"De zorg voor onze ouderen nu en in de
toekomst in relatie tot het
arbeidsmarktvraagstuk en het feit dat wij
met elkaar steeds ouder mogen worden"
Als Directeur/ Bestuurder in de
ouderenzorg denk ik regelmatig aan de
toekomst. Hoe ziet de zorg er volgend jaar
uit, hoe over 5 jaar en soms denk ik nog
verder weg. Hoe is de zorg in Nederland
als ik later misschien zelf zorg nodig heb.
Ik ben bijna 52 en hoop natuurlijk dat ik
lang en gezond mag leven en heel oud
mag worden. Maar ik weet ook en zie
dagelijks om mij heen dat dit niet aan
iedereen gegeven is. Vaak brengt ouder
worden ook met zich mee dat er vroeg of
laat problemen ontstaan. Lichamelijke of
mentale ongemakken.
Hoe ziet de toekomst eruit en wat kan ik,
wat kunnen wij, met elkaar doen om
ervoor te zorgen dat wij gezond oud
worden en dat wij zo min mogelijk beroep
hoeven te doen op de zorg.
Ja, vooral deze laatste zin is van belang.
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Er is schaarste op de arbeidsmarkt en de
kosten voor de zorg worden jaarlijks
hoger. Ik ben van mening dat dit niet zo
door kan blijven gaan. Bestuurlijk gezien is
op dit moment de arbeidsmarkt het
grootste risico. Laatst hoorde ik dat 1 op
de 4 inwoners van Nederland in de zorg
moet gaan werken om aan alle vraag te
voldoen.
Dit is zeker op de lange termijn niet
houdbaar, deels omdat de medewerkers er
niet zijn, maar ook omdat de middelen die
wij collectief op moeten brengen niet meer
in balans zijn. Volgens mij moet er
drastisch ingegrepen worden en moet er
vooral geïnvesteerd worden in preventie
en slimme technieken. Ik verwacht dat er
geen of weinig groei meer mogelijk zal zijn
in de intramurale WLZ capaciteit. Langer
thuis is dan een feit en geen keuze. Laat
ons met elkaar onderzoeken wat er dan
nodig is om ook met beperkingen
(lichamelijk of mentaal) langer thuis te
blijven. Dit is een oproep om met elkaar
meer te investeren in slimme technieken,
netwerken die ondersteunend zijn en
vooral met elkaar ervoor zorgen dat wij de
gezondheidsrisico's beperken. We moeten
het tij keren en tegen de stroom in
zwemmen om ervoor te zorgen dat er
straks nog steeds hoogwaardige zorg is
voor die mensen die dit echt nodig hebben.
Maar vooral dat wij met elkaar straks veel
gezonder zijn en blijven.
Han Hendrikse MMI
Directeur/bestuurder

STIMULERINGSREGELING
E-HEALTH THUIS
Per 1 maart 2019 gaat de
Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET)
open. Bent u aanbieder of inkoper van
ondersteuning of zorg en wilt u een
e-health toepassing(en) opschalen en
structureel borgen? Dan is deze
regeling mogelijk iets voor uw
samenwerkingsverband. Het doel van de
Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET)
is om ouderen en mensen met een (risico
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op) chronische ziekte of beperking die
thuis wonen, de mogelijkheid te bieden om
langer zelfstandig thuis te blijven wonen
met behulp van e-health. Voor deze
mensen kan e-health van veel betekenis
zijn als het gaat om zelfstandig blijven
wonen met een goede kwaliteit van leven.
Zoek verder op: www.zorgvoorinnoveren.nl

STIMULERINGSREGELING NIEUWE
VORMEN VAN WONEN EN ZORG
Het kabinet wil de ontwikkeling van
nieuwe vormen van wonen en zorg voor
ouderen bevorderen. In de praktijk komen
nieuwe initiatieven van bewoners en
sociale ondernemers vaak moeilijk van de
grond, omdat de financiering lastig rond is
te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit
voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor
open.
Het gaat daarbij specifiek om
vernieuwende, kleinschalige en geclusterde
woonzorgarrangementen voor mensen met
een laag- of middeninkomen en met
levensloopbestendige of gemakkelijk
aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel
huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in
combinatie met elkaar. Hierbij wordt
uitgegaan van een minimum van 5
wooneenheden en van een maximum van
40 wooneenheden. De regeling is erop
gericht dat de woonzorgarrangementen
leiden tot minder zorg en/of
ondersteuning, dat de woonzorgvormen
leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en
dat van uit de initiatieven diensten en zorg
in de omgeving goed toegankelijk zijn. De
regeling wordt dit voorjaar opengesteld.
Vind op: www.schulinck.nl
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THUISZORG VERDIENT MEER
AANDACHT
In de afgelopen jaren maakte de thuiszorg
een grote ontwikkeling door, met veel
nieuwe toetreders en organisatievormen.
Zulke ingrijpende veranderingen gaan
vaak gepaard met risico’s voor de kwaliteit
van zorg. Deze nieuwe toetreders zijn op
dit moment nog niet verplicht om zich
vooraf te registreren. De inspectie vindt
dat risico’s in de thuiszorg meer aandacht
verdienen. Daarom gaat de inspectie nog
dit jaar - en ook komende jaren - meer
toezicht houden op de thuiszorg. In veel
gevallen gaat het om zorgaanbieders met
een klein aantal cliënten die
ongecontracteerde zorg verlenen. Verder
bieden veel thuiszorgorganisaties ook of in
hoofdzaak Wmo-zorg. Dan ligt er voor het
toezicht ook een taak bij de gemeenten.
Nieuwe zorgaanbieders komen pas in beeld
bij de inspectie als ze al enige en soms al
langere tijd zijn begonnen met het leveren
van (Wmo)zorg. De nieuwe wet Wtza (Wet
toetreding zorgaanbieders) die
waarschijnlijk in 2019 in werking treedt,
verplicht nieuwe aanbieders zich vooraf te
melden. De nieuwe wet moet ertoe leiden
dat nieuwe zorgaanbieders zich bewust
zijn van de wettelijke eisen en het
kwaliteitskader van de eigen sector,
vóórdat ze met de zorgverlening gaan
beginnen. Daar gaat de inspectie op
toezien. Want elke burger heeft recht op
goede en veilige zorg.
Bron: www.schulinck.nl

SUBSIDIEREGELING
VERSNELLINGSPROGRAMMA
INZICHT
Binnenkort gaat de subsidieregeling open
voor alle leden van ActiZ, VGN en
Thuiszorg.nl die stappen willen zetten op
weg naar digitale gegevensuitwisseling.
De eerste proeftuinen voor het
‘Versnellingsprogramma
gegevensuitwisseling in de Care InZicht’
zijn gestart in november 2018. De
subsidieregeling loopt vanaf dit voorjaar
tot en met 2021.
Vind op: www.actiz.nl

BELANGRIJKE ROL NOTARIS IN DE
OUDERENZORG
Notarissen hebben een belangrijke rol in
het leven van ouderen. Zij zijn
vertrouwenspersoon, signaleren mogelijk
financieel misbruik en toetsen vrije wil en
wilsbekwaamheid. In een brief aan de
Tweede Kamercommissie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in
aanloop naar het debat op 7 februari 2019
over ouderenzorg in de Tweede Kamer,
heeft de KNB deze rol benadrukt.
Notarissen hebben geregeld te maken met
eenzame ouderen. Daarnaast zijn zij
betrokken bij het VWS-actieplan ‘Ouderen
in veilige handen’ en de lokale allianties.
Daarbij signaleren zij financieel misbruik
en maken dit onderwerp bespreekbaar.
Omdat steeds meer ouderen een
levenstestament hebben, vindt de KNB het
zorgelijk dat Nederland nog altijd niet het
Haags Meerderjarigenbeschermingsverdrag
uit 2000 heeft geratificeerd. Dit verdrag
zorgt voor duidelijke regels voor de
erkenning van levenstestamenten in
internationale situaties. Nu kan het
problemen opleveren als een oudere in het
buitenland gaat wonen of daar vermogen
heeft en er een beroep gedaan moet
worden op afspraken in het
levenstestament.
Bron: www.knb.nl
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ZORG VAN NU OP BEZOEK BIJ UW
BIJEENKOMSTEN
Het informatieteam van Zorg van Nu
komt naar zorgorganisaties toe om
bewoners en zorgprofessionals te
inspireren en te motiveren om slimme
zorgoplossingen te gebruiken voor
gezondheid, zorg of welzijn. Zij sluiten
gratis aan bij bijeenkomsten die u
organiseert.
Zorg van Nu is een initiatief van het
ministerie van VWS en helpt met slimme
innovaties in de zorg ontdekken. Zoals
digitale en online toepassingen, handige
hulpmiddelen en slimme technieken.
Sprekende voorbeelden die kunnen helpen
bij zorg, gezondheid, ondersteuning, of bij
het helpen of verzorgen van een ander.
Zorg van Nu laat zien wat er nu al
beschikbaar is, maar waarvan je misschien
niet weet dat het er is of hoe je het
gebruikt.
In overleg met ActiZ heeft VWS besloten
Zorg van Nu te willen inzetten bij leden
van ActiZ die evenementen organiseren.
Het team van Zorg van Nu komt dan bij u
langs om voorlichting te geven over
innovaties, toepassingsmogelijkheden en
dergelijke. Dit aanbod is voor leden van
ActiZ gratis. Stuur een mail
naar: zorgvannu@minvws.nl
onder vermelding van “uitnodiging ActiZleden” en vertel erbij wat de activiteit is
die wordt georganiseerd en wanneer. Het
team van Zorg van Nu neemt dan contact
met u op.

VERNIEUWDE RICHTLIJN
SPIRITUALITEIT IN PALLIATIEVE
FASE
Cliënten in de palliatieve fase zijn in de
laatste fase van hun leven beland. Dit
heeft een grote impact op hun
gemoedstoestand. Ze hebben vaak vragen
over grote thema’s als de waarde en zin
van het leven of het geloof. Cliënten delen
hun mentale pijn niet altijd met
zorgverleners omdat ze denken dat
zorgverleners hen daar niet bij kunnen
helpen. Bovendien kunnen er intieme
onderwerpen spelen die cliënten niet
gemakkelijk met anderen willen delen. Het
is voor zorgverleners dus belangrijk om
open te staan voor dit soort vragen. Hoe
doe je dat?
De herziende richtlijn ‘Zingeving en
spiritualiteit in de palliatieve fase’ geeft je
inzicht hoe je vragen en behoeften van
cliënten over zingeving en spiritualiteit
herkend. Ook lees je hoe je hierover een
gesprek aangaat. Daarnaast geeft de
richtlijn je advies over scholing die je kunt
volgen.
Bekijk de herziende richtlijn ‘Zingeving en
spiritualiteit in de palliatieve fase’ op
www.pallialine.nl
Bron: www.zorgvoorbeter.nl

Bron: www.actiz.nl

COR-nieuws 2019 nr. 2, april

Pagina 4 van 10

SPIRITUELE ZORG EN
BEGELEIDING BIJ LEVENSVRAGEN

RECHTSBESCHERMING BIJ
DEMENTIE

Tot nu toe was geestelijke verzorging
alleen beschikbaar binnen een instelling,
maar dat is veranderd. Sinds kort mag je
namelijk ook als je thuis woont een
beroep doen op een geestelijk verzorger.
Wanneer kun je een geestelijk verzorger
inschakelen? Hoe vind je een geestelijk
verzorger in de buurt? Bekijk het
verwijsdocument en het overzicht
'Geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg'
van VGVZ.
VGVZ biedt een verwijsdocument met
voorbeelden van indicaties die aanleiding
kunnen geven tot het inschakelen van een
geestelijk verzorger en van situaties
waarbij een geestelijk verzorger mogelijk
iets kan betekenen. Er is een
verwijsdocument voor burgers, patiënten
en naasten, en een exemplaar voor
professionals te vinden op www.agora.nl
Praktische informatie: GV-ers zijn
deskundigen in het domein van
levensvragen, zingeving, spiritualiteit en
existentiële vragen op masterniveau (HBO
of WO). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd
door de SKGV, NVPA of NVPO. De VGVZ is
hun beroepsvereniging waar u meer
informatie kunt vinden (www.vgvz.nl)

Dementie vermindert het vermogen om
eigen wensen kenbaar te maken. Als u
dementie hebt, kunt u op een bepaald
moment uw belangen niet meer zelf
behartigen. Welke rechten hebt u dan? Wie
behartigt uw belangen? En welke rechten
hebben uw vertegenwoordigers? Het is
belangrijk om uw wensen vast te leggen
en zaken tijdig te regelen.
Dementie is een hersenziekte waardoor
het verstandelijk vermogen geleidelijk
achteruitgaat. Iemand met dementie kan
daardoor na verloop van tijd niet meer
goed voor zichzelf opkomen en voor
zichzelf zorgen. Daardoor is bescherming
steeds noodzakelijker. Familieleden, buren,
vrienden en professionele zorgverleners
bieden sociale bescherming. Met hun hulp,
zorg, ondersteuning en aandacht zorgen ze
dat hun naaste met dementie zo veel
mogelijk zijn leven kan blijven leiden. Maar
ook de juridische bescherming van iemand
met dementie is belangrijk: rechts
bescherming. Sociale bescherming en
rechtsbescherming vullen elkaar aan en
lopen in elkaar over. Want soms moeten
familieleden in hun zorg extra maatregelen
treffen om de zaken goed te regelen. Een
brochure geeft tips en informatie over hoe
u zorgt dat uw belangen goed geregeld en
in vertrouwde handen zijn als u dementie
hebt. Het beste is bijtijds uw wensen vast
te leggen.

Bron: www.agora.nl

Bestel de brochure bij: www.dementie.nl
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MEER DAN JE GEHEUGEN
Maandagochtend, tijdens een langzaam
ontbijt genietend van de krant, verslik ik
me in mijn koffie. Een interview met
professor Wim Distelmans in de reeks De
vragen van Proust in De Morgen van
7 januari 2019. Op de vraag “wat is uw
grootste angst?” antwoordt hij:
“zelfredzaamheid verliezen, autonomie
verliezen, dement worden”. Kortom:
aftakeling, fysiek en psychisch. “Omdat
ik zo vaak zie wat dat met mensen doet.
In een woonzorgcentrum (WZC) wil je
toch niet eindigen, hé? Kunnen we dat
echt niet anders organiseren, nu we
almaar ouder worden?” Even verder stelt
hij dat een WZC zijn “hel op aarde is” en
dat veel mensen liever dood willen dan
daar “wegkwijnen”. Wat eerder in de tekst
brengt hij het verhaal van een professor
met beginnende Alzheimer die uit Canada
overvloog om euthanasie te “krijgen”. “Je
moet het toch maar doen hé. Het
vliegtuig nemen en... zip.”
Leeft in onze samenleving het idee dat
je “nuttig” moet zijn? Oud worden is
oké, zolang je meekan. Eenmaal
zorgafhankelijk, word je waardeloos en
verdwijn je “uit beeld”. Terwijl die fase
gewoon bij het leven hoort. Hier past
ook het idee dat we maar mensen zijn
zolang we over onze verstandelijke
vermogens beschikken.
Dementie wordt dan het ergste wat er
is; mensen met dementie worden
beschouwd als waardeloos, als “nietmensen”, terwijl mensen met dementie
geen lege hulzen zijn: mensen zijn veel
meer dan hun haperend geheugen. We
zijn allemaal broos, kwetsbaar en
afhankelijk van anderen, heel ons leven.
Oud worden is een fase die bij het leven
hoort. Ons leven bestaat uit periodes
waarin alles voor de wind gaat en
periodes van tegenslag en falen. Laat
ons dat aanvaarden en elkaar echt
bijstaan, in goede en kwade dagen.
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In zo’n samenleving kan ik oud worden
zonder angst, niet in die van Distelmans,
waar afhankelijke en dus “onnuttige”
mensen er beter niet meer zouden zijn:
dat is pas de hel!
Lees de hele column van An Haekens op
www.tertio.be

VOORJAAR
Ik lig op bed en hoor de vogels zingen.
Wat mooi toch, om zo de dag te beginnen.
De reigers, koolmees, vink, specht en
fazant.
Ze brengen muziek op ons kleine stukje
land.
De reigers, ze sjouwen met takken om te
bouwen,
hun nest waar ze straks van hun jongen
houden.
De Forsythia, narcis, sneeuwklokje, ze
bloeien al.
Je wordt er stil van en vrolijk en staat pal.
Je ziet alle struiken en planten uitlopen.
Mooi om te zien, zoiets kun je niet kopen!
De natuur is altijd prachtig.
De lammetjes en veulentjes, ze zijn
machtig.
Mensen, geniet van al het moois om je
heen, ·dan ben je nooit meer alleen.
Jannie Bruining
Bron www.dementie.nl
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WAAROM OOK JE TROUWRING AF
MOET
Voor een goede handhygiëne is het
belangrijk dat (hand)sieraden af moeten.
Toch maken veel zorgverleners voor hun
trouwring graag nog een uitzondering.
Want hij is glad. Of stel dat je hem
verliest. In sommige zorginstellingen
worden trouwringen zelfs toegestaan,
omdat ze geen zin hebben in discussie.
Maar je kunt niet hygiënisch werken met
een (trouw)ring om. Door het dragen van
ringen versleep je allerlei
micro-organismen van cliënt naar cliënt,
met veel kans op besmetting met
bijvoorbeeld het norovirus of andere
(diarree)virussen. Daarbij kun je zo’n virus
ook mee naar huis nemen. Het probleem
wordt nog groter als je een multiresistente
bacterie verplaatst via je ring.
Bron: www.zorgvoorbeter.nl

WONEN MET ZORG
LANGER, GEZONDER EN GELUKKIG LEVEN
Wat als het niet zo moeilijk was, omdat je
leefomgeving het je makkelijk maakte?
Naar het voorbeeld van de Blue Zones –
plekken op aarde waar mensen aanzienlijk
langer vitaal blijven dan elders – creëert
Triamant bruisende buurten waar
levenskwaliteit voorop staat.
Triamant wordt eigenaar én exploitant.
De Triamant-groep neemt de bouw van de
buurten op zich, en blijft ook op lange
termijn in de buurt present als
uitbater-buurtbegeleider. Naast
conciërge- en onderhoudstaken, draagt het
team zorg voor veiligheid, geborgenheid
en comfort met een ruim aanbod aan
diensten en services. Dat beetje extra dus,
om bewoners niet alleen materieel, maar
ook immaterieel (sociaal, emotioneel) te
geven wat ze nodig hebben om langer
gezond en gelukkig te leven.
Triamant gelooft in de herwaardering van
buurten of sociale kernen.
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In die zin zijn herbestemmingen van
leegstaande school- en/of
kloostergebouwen vaak een opportuniteit.
Een dak boven het hoofd is essentieel,
maar de ziel eronder primeert. Ik geloof
vanuit mijn persoonlijke ervaringen onder de vleugels van de Zusters van
Liefde - in de sterkte van dergelijke
plekken. De ‘mens voorop’, dat is nu net
het verhaal van Triamant: samen lang en
gelukkig leven en vooral zorg dragen voor
elkaar.
Mocht u plannen hebben om school- of
kloostergebouwen te herbestemmen,
of bent u al voornemens een gebouw
te verkopen, mail dan naar:
dirk.debaets@triamant.be
Kijk op: www.triamant.be

UNIEKE ZORGLOCATIE IN EINDHOVEN
Aan de rand van Eindhoven bevindt zich
een unieke locatie: Glorieuxpark. Het
landgoed van twaalf hectare groot ligt
vlakbij het centrum van Eindhoven en
biedt een groene oase van rust. Een
prachtig, rustig privéterrein waar ouderen,
die er alleen voor staan beschermd kunnen
wonen. Glorieuxpark vloeit voort uit het
gedachtegoed van de Zusters van
Barmhartigheid van Ronse en dankt zijn
naam aan de stichter van de congregatie:
Stefaan Modest Glorieux. Leven met en
zorgen voor elkaar is het uitgangspunt
voor onze bewoners en medewerkers en
vormt het uitgangspunt voor alle
activiteiten die worden ondernomen op het
park. Hierdoor heerst overal een warme en
huiselijke sfeer.
Onze organisatie is bijna compleet en
we hebben momenteel nog plaats voor
bewoners, enkele medewerkers en
vele vrijwilligers die zich met onze
visie kunnen vereenzelvigen en hier
willen wonen of werken. Voor vragen of
reacties kunt u contact opnemen met Zorg
& Wonen Glorieux, Geldropseweg 170,
5613 LN Eindhoven: Maaike Ermerins via
telefoonnummer: 040-294 75 00.
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PASTORALE COLUMN
PASEN 2019
Als je naar de commercie kijkt is Pasen een feest wat is teruggebracht tot de versiering in de
paastak, paaseitjes en een paasontbijt. Het moet zijn mindere erkennen in het rumoer wat
het kerstfeest te weeg brengt.
Toch is het paasfeest voor het christendom veruit het belangrijkste feest. Zonder het
paasgeloof, geloof in de verrijzenis van Jezus, zijn wij onze basis kwijt.
Willen we Pasen anno 2019 goed kunnen verstaan dan moeten we Pasen niet verengen tot
een ervaring van de vrienden van Jezus en tot een gebeurtenis van 2000 jaar geleden,
waarbij de wetten van de natuur hun geldigheid verloren.
Pasen is de dragende kracht van ons geloof. De paasboodschap heeft te maken met onze
kijk op het leven, met een manier waarop het leven ervaren wordt. Hoe maak ik het leven
van mij en de ander een beetje mooier.
Pasen mag, anno 2019, voor ieder van ons waar zijn.
Pasen vertelt ons over de toekomst.
Achter elke horizon begint een nieuw vergezicht.
Pasen vertelt ons van de nieuwe kansen.
Niet de status quo is bepalend, maar de verandering.
Pasen vertelt ons over hoop in het leven.
Optimisme is de drijvende kracht.
Pasen vertelt ons van een proces zonder einde.
We worden in beweging gezet om op weg te gaan.
Pasen vertelt ons over nieuw leven.
De dood is niet het ultieme antwoord, maar het leven.
Pasen vertelt ons van de belofte gedaan door onze God.
Wij zijn op weg naar Christus, die God zelf heeft laten opstaan.
Pasen is op deze manier geen idee, niet iets wat je moet geloven. Het is de grond van ons
bestaan. Wij mensen zijn gemaakt met een doel, met een bedoeling. We zijn bedoeld om
het leven kleur te geven, de negatieve krachten te bestrijden.
In deze zin is Pasen een feest om ons de mouwen op te laten stropen en te laten zien dat
verrijzenis hier en nu plaats vindt. Jezus zelf is ons daarin voorgegaan.
Het gebeurt aan ons vandaag!
Zalig Pasen.
Antoon van der Steen (em. pastor)
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AGENDA
CONGRES” THUIS IN HET VERPLEEGHUIS”
SCHOLINGSAANBOD
De werkgroep InziGt organiseert nog de
volgende drie scholingsdagen dit jaar.
4 juni 2019: Scholingsdag over de ouder
wordende religieus voor medewerkers van
religieuze instituten.
3 september 2019: Scholingsdag voor
medewerkers religieuze instituten ‘Wat is
het religieus leven?’
11 november 2019: Scholingsdag over
de ouder wordende religieus voor
leidinggevenden en beleidsmedewerkers.
Nadere informatie over deze dagen
ontvangt u te zijner tijd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Karin Bos, stafmedewerker KNR, telefoon:
073-6921321. Of stuur een mail naar:
k.bos@knr.nl

TAALFESTIVAL VOOR IEDEREEN IN DE ZORG
14 JUNI 2019
Onze gezondheidszorg is ontstaan uit
naastenliefde. Zorg voor elkaar, vanuit
betrokkenheid en intuïtie. In kloosters
boden zusters vol ontferming zorg aan hun
naasten. Bij een beroep als
verpleegkundige speelde roeping vroeger
een grote rol. Niemand die woorden als
barmhartigheid en roeping tegenwoordig
nog in zijn mond durft te nemen in de
zorg. Wat betekent dat? Wat betekenen de
woorden die momenteel de zorg
domineren?

1 juli 2019: congres ‘thuis in het
verpleeghuis’. Met inspirerende sprekers:
Hugo de Jonge, Carin Gaemers en meer!
Samen werken aan de ontwikkeling van de
verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse
congres Thuis in het Verpleeghuis om. Drie
speerpunten staan centraal: meer tijd en
aandacht voor de bewoner, voldoende en
enthousiaste zorgverleners én voortdurend
leren en innoveren.
Kom en laat je inspireren in de RAI te
Amsterdam! Deelname is gratis.
Vind op: www.waardigheidentrots.nl

BOEKEN
HUMOR ALS VERPLEEGKUNDIGE
INTERVENTIE
In zijn boek Humor als verpleegkundige
interventie beschrijft Marcelino Bogers dat
humor kan zorgen voor contact met
mensen met dementie. Door te lachen mét
de ander, en dat is niet hetzelfde als
lachen óm de ander, creëer je een
waardevol contactmoment. Ook al is het
boek gericht op verpleegkundigen, voor
jou als naaste is het net zo fijn om weer
een moment van verbinding en
herkenning te hebben.
Het boek is verkrijgbaar bij Bol.com

Meld je aan op www.relief.nl/taalfestival
COR-nieuws 2019 nr. 2, april
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JAAG DE LIEFDE NA
Dit boek geeft inzichten in hoe liefdevol
God is en het wil je helpen om in je
dagelijks leven te leren liefhebben. God,
jezelf en anderen. Dat maakt je leven
absoluut rijker, liefdevoller, meer gericht
op het goede.
Auteur: Marije Vermaas

REACTIES EN SUGGESTIES
U kunt uw zorginstelling voor religieuzen
profileren in het COR-Nieuws in onze
rubriek “Wonen met zorg”. Ook nieuws uit
uw organisatie, zoals een fusie, verhuizing,
opening of een nieuwe directie kan via ons
bekend gemaakt worden in de wereld van
religieuzen en zorg. Mail uw berichten
naar: cor@knr.nl. U kunt de COR
telefonisch bereiken via het secretariaat
van de KNR, telefoon: 073-6921321.

VOLGENDE COR-NIEUWS
Het volgende COR-Nieuws wordt begin
juni 2019 verzonden. De deadline voor de
volgende editie is 18 mei 2019.

COLOFOON
DE NIEUWSTE GROOT LETTER BIJBEL
De Bijbelvereniging geeft de Groot Letter
Bijbel gratis weg. „Er wordt alleen een
bijdrage gevraagd aan de verzendkosten
van 9,50 euro voor de volledige vijfdelige
set ”(een grotere bijdrage mag ook).
Deze Bijbel in vijf delen is ook voor
zorginstellingen bijzonder relevant.
De Groot Letter Bijbel is te bestellen via:
https://www.bijbelvereniging.nl
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Het
COR-Nieuws
is
een
tweemaandelijkse
nieuwsbrief van de KNR op het gebied van
ouderenzorg aan religieuzen. Deze nieuwsbrief
wordt kosteloos toegestuurd aan voormalige leden
van de VOR (Vereniging Ouderenzorg Religieuzen),
aan religieuze instituten en aan belangstellenden
die actief zijn op het gebied van ouderenzorg aan
religieuzen. U kunt u aanmelden via cor@knr.nl. of
schriftelijk via het adres van de KNR: COR, Postbus
111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch.
Het COR-Nieuws is ook digitaal te verkrijgen, in
plaats van óf naast de papieren versie. De digitale
versie is te vinden op de website van de KNR
www.knr.nl onder kopje nieuwsbrieven. U kunt ook
een verzoek sturen om de nieuwsbrief digitaal te
ontvangen. Stuur daarvoor een berichtje naar
cor@knr.nl. Indien u geen COR-nieuws meer wenst
te ontvangen, dan kunt u zich via hetzelfde
mailadres afmelden.
Het COR-Nieuws is samengesteld door Karin Bos
stafmedewerkster binnen de KNR. De lay-out en
opmaak zijn verzorgd door Anouschka Vente,
secretaresse.
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