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In dit nummer...

vrijwilliger in beeld 

“ Het is voor mij een kleine moeite, 

maar voor hen een groot plezier.” 

Project Duurzame Inzetbaarheid 

van start

Moderne havezate voor bewoners 

MeulenbeltZorg Tubbergen

mijn levensverhaal

Martha Pijlman zette eigen leven op 

het spel om dat van anderen te redden

132 beoordelingen en gemiddeld 

een 8,7!

tmz op facebook: 

Volg ons en blijf op de hoogte

Casemanager zorgt voor rust  

bij dementerenden en mantel-

zorgers

Eten & Zo: alsof je gewoon weer 

thuis aan tafel gaat

Duurzame Inzetbaarheid. Zo heet een nieuw project van TMZ. De overheid heeft 

besloten dat we langer moeten doorwerken en we veel later met pensioen kunnen.  

Dat vraagt om een veranderende kijk op ons werk. Ook bij TMZ neemt de ‘vergrijzing’ 

toe. In 2026 is ruim 50 procent van ons 50 jaar of ouder. 

We moeten ons hierop voorbereiden, mede omdat het werk in de zorg complexer 

en intensiever wordt. De werkdruk en het ziekteverzuim nemen toe, als wij de ogen 

sluiten voor deze realiteit. Dat willen wij voorkomen. We willen er voor zorgen dat wij 

voldoende gemotiveerd en deskundig blijven om tot aan de ‘uitgestelde’ pensioenleeftijd 

met plezier te werken voor onze cliënten/bewoners. Daar hebben we elkaar voor nodig. 

Ook vanuit de organisatie zullen we daartoe de nodige acties ondernemen. 

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ

 

Beste lezer,

Plaaggeesten

Elk jaar opnieuw zitten ze er weer. Met 

duizenden tegelijk bevolken de 

plaaginsecten de eiken. Wie ermee in 

aanraking komt krijgt te maken met 

flinke pijn, veroorzaakt door 

brandharen. Bewoners en andere 

passanten worden gewaarschuwd 

door een rood lint om de boom. “Vuur, 

gif of wegzuigen zijn de gebruikelijke 

bestrijdingsmiddelen, maar dat is 

onnatuurlijk”, zegt Gerard 

Veldscholten, hovenier van TMZ. “Ik 

ben heel blij met deze methode. Elders 

in het land zijn er goede ervaringen 

mee opgedaan. Ik ben heel benieuwd.”

Invasie

Jan Spikker ook. Hij is de man van 

Mees en Rups, het bedrijfje dat de 

nestkastjes maakt en plaatst. Hij krijgt 

Vorige maand zijn aan de eiken op het terrein van TMZ Het Meulenbelt  

in Almelo nestkastjes opgehangen voor kool- en pimpelmezen.  

Leuk, maar het gaat niet alleen om hun huisvesting. De gevederde 

vriendjes zijn namelijk dol op de eikenprocessierups. 

steeds meer klandizie. Menig 

gemeente heeft immers te maken met 

de jaarlijkse invasie van de 

eikenprocessierups. Spikker kwam via 

Hans Groenewegen in contact met 

TMZ. Groenewegen is een bekende 

van hem en tevens architect van onder 

meer Het Dijkhuis, Het Borsthuis en 

de nieuwbouw in Tubbergen.

Natuurlijk

“Deze methode is natuurvriendelijk en 

ecologisch verantwoord”, zegt Spikker. 

“De eikenprocessierups gedijt zo goed, 

omdat het ecosysteem is verstoord. 

Wij dragen er aan bij dat de natuurlijke 

balans wordt hersteld. Zonder gif, 

zonder branders en ook zonder het 

duur inhuren van afzuigapparaten. 

Daarnaast laten wij de nestkastjes 

maken door mensen die een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt. We geven 

voorlichting op scholen, betrekken 

omwonenden erbij en monitoren het 

effect van onze aanpak. We willen 

weten welke invloed de koolmezen 

hebben.”

Ervaringen elders hebben al 

uitgewezen dat dit effect niet gering 

is. Spikker weet te vertellen dat de 

eikenprocessierups vooral dient als 

voedsel voor jonge koolmezen. “Die 

hebben veel eiwitten nodig en dat zit 

volop in de rups. De jonge mezen eten 

er 60 tot 80 per dag.”

Zorgvuldig

Het ophangen van de kastjes is niet 

veel werk, maar moet wel zorgvuldig 

gebeuren. “Met de invliegopening op 

het noordoosten en op ruim twee tot 

drie meter hoogte. De afstand tussen 

de kastjes moet minimaal twintig 

meter bedragen. De mezen hebben 

namelijk een eigen territorium. Hang 

je ze op met minder dan twintig meter 

afstand van elkaar, dan wordt het 

ruzie. Om mezen aan te trekken is het 

ook noodzakelijk dat er de juiste lage 

onderbegroeiing is. “Daar hebben wij 

al voor gezorgd”, zegt Veldscholten.

Koolmezen als wapen 
tegen jaarlijkse invasie 
eikenprocessierupsen

Primeur voor Het Meulenbelt
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De Lutte

De Ajaxselectie kwam regelmatig naar Twente om in  

De Lutte te trainen en oefenwedstrijden te spelen.  

Daar was Gerben ook wel eens van de partij. Gerbens vader 

Alwi bracht voor hem een voetbal naar de ploeg, die in 

Hotel De Bloemenbeek verbleef. Davy Klaassen zette er een 

krachtige handtekening op. Die bal staat tussen de andere 

relikwieën uitgestald in Gerbens kamer. 

Hij denkt nog regelmatig terug aan de goede tijden  

van de club. “De jaren ’90, dát waren echt toptijden.  

Ze wonnen alles. Mijn favoriet? Dat was Jari Litmanen. 

Echt een prachtige aanvallend middenvelder. Het Ajax van 

nu is niet meer wat het vroeger was. Dat is gewoon een 

geldkwestie. Alle goeie spelers worden weg gekocht.  

Die clubs uit Engeland en Spanje hebben geld zat.  

Geen probleem voor ze. Maar voor Ajax wel. Als alles 

weggekocht is, kun je weer helemaal opnieuw beginnen. 

Op het moment ben ik chagrijnig als ik naar mijn club 

kijk. De mentaliteit, daar schort het echt aan. Er is veel 

arro gantie op het veld. De spelers moeten echt meer  

gaan samenwerken.”

Dagbesteding

Gerben woont inmiddels 12,5 jaar in Het Meulenbelt. 

Twee keer in de week heeft hij bewegings therapie.  

Verder kijkt hij televisie en is hij op internet te vinden. 

Zijn ouders komen elke dag bij hem langs, ’s ochtends,  

’s middags én ’s avonds. Vader Alwi: “Ik help wel eens  

een handje mee in de zorg. En we zorgen ervoor dat hij 

goed in zijn aangepaste stoel zit. Dat luistert nogal nauw 

en kost tijd. En de werkdruk in de zorg is hoog hoor!”

Daar haakt Gerben op in. “Ik ben tien jaar lang in de 

maand juni op vakantie geweest, samen met vijf andere 

bewoners en met teamleden. We gingen een aantal dagen 

Wie de kamer van Gerben binnenstapt 

wordt overrompeld door zijn 

clubliefde. Overal waar je kijkt zie je 

Ajax. Op zijn bed ligt een Ajax-dekbed. 

Het plafond hangt vol met sjaaltjes. 

Op de kast staat een Ajax-

schemerlampje, knuffelbeer, spaarpot 

en zelfs een kerst-sok. Aan de muren 

prijken talloze vaantjes en kleine 

shirtjes met handtekeningen. De 

oogst van jarenlang verwoed sparen.

Duchenne

Gerben was twee jaar toen bij hem de 

ziekte van Duchenne werd 

geconstateerd. De erfelijke spierziekte 

had al eerder zijn oudere broer Dennis 

getroffen. “Dennis was voor PSV en ik 

dus voor Ajax. Ja, dat heeft weleens 

duelletjes tussen ons opgeleverd’’, zegt 

Gerben. Dennis is in 2013 overleden 

aan een hartstilstand. “Dat doet deze 

Gerben Berendsen (37), bewoner 

van de afdeling Singraven van Het 

Meulenbelt, heeft al 22 jaar één 

grote hobby: Ajax. Hij volgt zijn 

club op de voet, maar wordt er 

momenteel niet zo heel erg 

vrolijk van. “Er moet beter 

worden samengewerkt op het 

veld. Ik zie nogal wat arrogantie.”

naar Limburg, naar Brabant of Zeeland. Daar genoot ik 

heel erg van. Ik snap ook wel dat het voor verzorgsters 

moeilijk wordt om wat langer van huis te gaan zodra ze 

kinderen krijgen. Maar ik vind het erg jammer dat het  

niet meer kan.”

Gerben heeft zware dagen en minder zware dagen, zegt 

hij. Veel contact met leeftijdgenoten heeft hij niet. Hij is 

één van de weinige jonge mensen in Het Meulenbelt. 

“Mijn buurman is ook jong en heeft dezelfde ziekte. Als ik 

naar hem kijk, zie ik dat de ziekte bij mij vergevorderd is. 

Het wordt minder en minder. Ik ken mijn kwetsbaarheid, 

maar praat daar niet veel over. Ik ben een binnenvetter.” 

En bovendien, stelt hij vast, het ongeluk kan iedereen 

treffen. Ook als je jong en gezond bent. Daarvoor hoeft hij 

alleen maar te denken aan wat de jonge en veelbelovende 

Ajaxvoetballer Abdelhak Nouri vorig jaar overkwam.

“Vroeger won Ajax echt álles”

De andere 
kant van…

ziekte met je. Het verlamt je spieren 

en helemaal op het laatst je hartspier. 

Ik heb zelf ook al eens een hartstil-

stand gehad. Dat was in 2001. Ik kwam 

er doorheen, maar kreeg daarna een 

dubbele longontsteking. Als Duchenne-

patiënt ben je erg kwetsbaar. Je hebt 

zo een ziekte te pakken.”

Waar andere pubers en 

jongvolwassenen hun geld uitgaven 

aan uitgaan, brommers en 

autorijlessen, stopte Gerben het in 

zijn grote hobby. Vanaf z’n zestiende 

kocht hij van zijn zakgeld alle prullaria 

van Ajax die er maar te krijgen was. 

Een keer of drie bezocht hij, samen 

met een verzorger, de Amsterdam 

ArenA. De laatste keer was drie jaar 

geleden, toen Ajax tegen Feyenoord 

speelde. Mooie herinneringen heeft 

hij daaraan. Die pakt niemand hem af. 

De grote clubliefde van Gerben Berendsen (37) 

In de kamer van Gerben is het één groot Ajax-museum.

“ Ik praat niet veel over mijn ziekte.  
Ik ben een binnenvetter ”

“ De jaren ’90, dát 
waren topjaren voor Ajax.  

Ze wonnen alles ”

maart 2018

Gerben Berendsen met verzorgster Erika Letteboer.
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Het gaat bij TMZ om cliënten, bewoners, 

medewerkers en vrijwiligers. Om cliënten 

en bewoners goede zorg te kunnen leveren 

is het belangrijk om te weten waar zij 

behoefte aan hebben. Dat gebeurt door 

hen te vragen. Fred: “De inbreng van de CR 

en mantelzorgers is ontzettend belangrijk 

voor de kwaliteit van leven van onze 

cliënten en bewoners.” De cliëntenraadsle-

den kijken door de bril van de cliënt/

bewoner en komen met speerpunten om 

de zorg beter aan te laten sluiten bij 

behoeften en verwachtingen. 

Naast het aandragen van speerpunten, denkt 

de CR mee over doelen en levert waar mogelijk 

een bijdrage aan de realisatie van doelen. Ook 

kijken, observeren en monitoren de leden of 

de doelen gehaald worden en communiceert 

men met het MT en RvB. De beleidsdag in 

februari bood ruimte om de huidige stand van 

zaken te bespreken en om te discussieren over 

de toekomst van de cliënten raden. 

Tijdens de eerste presentatie in Het 

Meulenbelt blijkt al dat het thema: 

‘Verbinding’ deze dag een belangrijke rol 

speelt. Want iedereen is het er over eens, 

cliëntenraden, RvB, MT én achterban moeten 

samen werken aan goede zorg. 

Kwaliteit van leven

Na de start op Het Meulenbelt volgt een 

busreis naar De Weemelanden in Vriezenveen. 

Daar verzorgt Christo Koop (Hoofd informele 

zorg) een presentatie over de veranderingen in 

de Wet medezeggenschap cliënten 

zorg instellingen. In 2018 komt 

daarvan een herziene versie.  

Het belangrijkste in deze herziening is 

het feit dat patiënten (en dus cliënten) 

meer te zeggen krijgen over het beleid 

van een zorginstelling. TMZ doet dat 

door groot belang te hechten aan de 

CR. CR-leden gaan in gesprek met 

cliënten, familie en mantelzorgers  

om samen goede zorg te leveren. 

Daarmee kunnen we de kwaliteit van 

leven voor onze cliënten verbeteren. 

Christo: “De kwaliteit van zorg is  

heel belangrijk, maar in mijn ogen is 

de kwaliteit van leven nog veel 

belangrijker.” Ons bezoek aan De 

Weemelanden wordt afgesloten met 

een overheerlijke lunch waarna we, 

met huiswerk op zak, onze reis 

vervolgen naar de volgende locatie: 

MeulenbeltZorg in Tubbergen. 

Contact met de achterban

In Tubbergen start Martin Lenferink met een korte 

introductie over de nieuwbouw. In april begint de sloop 

van de eerste vleugel. Aansluitend volgt de bouw van een 

nieuw pand. De samenwerking met andere zorg-

instellingen is daarin bijzonder. Zie ook pagina 11 voor 

meer informatie over de nieuwbouw.

Na de introductie van Martin vertelt voorzitster van de 

Centrale Cliëntenraad, Marie van der Meulen, over het 

bereiken van de achterban. Dat leidt tot veel inbreng en 

leuke ideeën. Organiseer bijvoorbeeld een leuk dagje weg 

of familie-avonden met een borreltje. Door op een 

ontspannen manier samen te zijn krijg je veel informatie. 

Concrete stappen 

Eenmaal terug op Het Meulenbelt in Almelo evalueren we 

samen de dag. Fred: “Ik merkte vandaag een opbouwende 

houding. We gaan het met elkaar doen! En dat voelt goed!” 

Ook cliëntenraadsleden zijn enthousiast: “Ik vond het heel 

nuttig”, “dit moet je minstens één keer per jaar doen” en 

“prettig, die korte lijntjes”, zijn gehoorde uitspraken. 

Verbinding tussen de regionale cliëntenraden, de CR, de 

RvB, MT en het meest belangrijk, de achterban, stond 

deze dag centraal. Cliëntenraden gaan volop aan de slag 

met de speerpunten en MT en RvB zorgen voor 

ondersteuning bij het bereiken van cliënten, familie en 

mantelzorgers. 

Er wordt nog even nagekletst onder het genot van een 

hapje en drankje. Een voor een verlaat iedereen Het 

Meulenbelt om weer de vrieskou in te gaan.  

 “Cliëntenraadsleden zijn nooit te laat”, zo begint Fred Schrander 

de bijeenkomst op Het Meulenbelt in Almelo. En niets is minder 

waar, klokslag 11:00 uur zit iedereen aan een kopje koffie en  

een heerlijke versnapering. Allen kIaar voor een inspirerende  

en waardevolle beleidsdag met cliënten raden (CR), management-

team (MT) en Raad van Bestuur (RvB).

Verbinding; 
de rode draad door de dag 

Cliëntenraden on tour  

“Als je ieder jaar twee of 

drie speerpunten aandraagt, 

dan mag je als lid van de 

cliëntenraad tevreden zijn 

over je bijdrage”

“De kwaliteit van leven 

is nog veel belangrijker”
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‘Gastgezinnen’, zo worden de vrijwilligers genoemd die hun eigen huis openstellen voor de cliënten van 

TMZ. Vrijwilliger Hanny Jansen en haar familie openen regelmatig de deur van hun mooie, landelijke 

woning in Vriezenveen. De bezoekers van dagbehandeling De Watertoren én de bewoners van locatie De 

Weemelanden zijn altijd van harte welkom. Het antwoord op de vraag waarom ze de cliënten bij haar thuis 

uitnodigt is helder: “Wij hebben genoeg ruimte om de mensen bij ons thuis te ontvangen en het is een 

kleine moeite. Dus ik dacht meteen; waarom eigenlijk niet?”

Genieten

De bezoekers van de dagbehandeling worden ‘s ochtends 

met de bus gebracht en ’s avonds ook weer opgehaald. “We 

beginnen de dag altijd met een heerlijk kopje koffie of thee 

met een vers plakje cake. Ik tover daarmee meteen al een 

grote lach op de gezichten”, vertelt ze enthousiast. Als het 

slecht weer is blijft ze met haar gasten binnen om te 

knutselen of gewoon gezellig te kletsen, maar in de zomer 

gaat ze met de hele groep naar buiten om te barbecueën. 

Hanny: “Iedereen helpt dan mee. We stimuleren de mensen 

om te helpen waar ze nog kunnen. Bijvoorbeeld door de 

tafels te dekken, alles op te ruimen na afloop, maar ook 

door te helpen met de afwas.” Het valt Hanny op dat 

sommige cliënten in korte tijd snel lichamelijk of psychisch 

achteruit gaan. “Het is moeilijk om te zien hoe mensen 

veranderen door bijvoorbeeld dementie, maar dat hoort er 

nu eenmaal bij. De ene keer zijn ze nog erg kwiek en bij het 

volgende bezoek kunnen ze al anders zijn. Ik heb diep 

respect voor alle mantelzorgers en zorgmedewerkers.” 

Meepraten

Hanny helpt daarnaast ook mee met andere activiteiten op 

De Weemelanden, zoals de bingo, haken en wandelen. “We 

krijgen iedere maand van de vrijwilligerscoördinator een 

overzicht met alle activiteiten van die maand.” Hanny 

geeft aan dat ze het belangrijk vindt om te helpen bij een 

activiteit waar ze zelf óók plezier aan beleeft. “Die vrijheid 

is er gelukkig volop. We kunnen zelf bepalen waar we aan 

mee willen of kunnen helpen, ik voel geen enkele druk,” 

vertelt ze. Ook wordt er ieder half jaar een vergadering 

georganiseerd voor alle vrijwilligers. “Dan kunnen we 

meedenken, meepraten en ervaringen uitwisselen. We 

kijken samen waar behoefte aan is en wat wij kunnen 

bieden als vrijwilligers. Zo is ook het idee ontstaan van de 

gastgezinnen. Erg fijn dat die ideeën ook echt gerealiseerd 

worden.”

Foto boven: Hanny opent haar huis voor de bezoekers van de 

dagbehandeling

“ Het is voor mij een kleine moeite, 
maar voor hen een groot plezier.” 

Waakdoos biedt naasten rust en ontspanning in de laatste uren van een dierbare

“We hebben een waakdoos voor de wijkverpleging en een voor 

de Keizerskroon”, zegt Monique. “Ik heb ze gevuld met allerlei 

artikelen die de naasten ontspanning en informatie bieden en 

(h)erkenning van emoties. De doos bevat een cd-speler en cd’s, 

boekjes, mappen met gedichten, tijdschriften, een puzzel, 

notitieboekje en geurkaarsen etc. Uiteraard kunnen familie-

leden zelf ook spulletjes meebrengen.”

 

Emotioneel

De waakdoos is ook voor de medewerkers een belangrijk 

instrument bij de begeleiding van de familieleden die waken 

aan het bed van hun dierbare. “Ik vind dit een bijzondere taak. 

Juist in die uren moet je er zijn voor de naasten, met de juiste 

houding en de juiste communicatie. Het aanbieden van de 

waakdoos is daarmee ook voor ons een heel goed hulpmiddel. 

De emoties van de naasten zijn heel divers. Je ziet de pijn en 

het verdriet, vaak ook opluchting, maar vooral verwarring. Ik 

weet zeker dat niemand die ooit zelf heeft gewaakt, een 

dergelijke ervaring vergeet.” 

Ontroerend

“Maar dat kan ook gelden voor de medewerkers. Ik heb dat zelf. Ik 

herinner mij nog de mevrouw voor wie haar levens einde naderde. 

Haar dochter kwam en ik bood de waakdoos aan en legde de 

bedoeling uit. De dochter voegde er een cd aan toe met liedjes die 

haar moeder vroeger voor haar zong. Ik vond dat heel mooi. De 

reactie van de moeder was nog veel mooier. Bij het afspelen van 

de liedjes bewoog ze haar wijs vinger. Alsof ze aan het meezingen 

was. De dochter was ontroerd. Nog dezelfde dag overleed die 

mevrouw. Ze werd in besloten kring begraven, maar als dank 

kreeg ik een uitnodiging.”

 

Verleden, heden en toekomst

In dit geval was het een eigen cd, op andere momenten is het 

de inhoud van de waakdoos die voor ontspanning en afleiding 

zorgen in de moeilijke uren. Uren die vaak een eeuwigheid 

lijken te duren. “Verleden, heden en toekomst liggen dan heel 

erg dicht bij elkaar als je zo samen rond een bed zit”, zegt 

Monique. Ze hoopt dat haar initiatief navolging vindt en is 

graag bereid om tekst en uitleg te komen geven aan wie daar 

behoefte aan heeft.  

“ Verleden, heden en toekomst liggen 
dan heel erg dicht bij elkaar”
Waarschijnlijk nergens anders wordt zoveel gewaakt bij 

een mens voor wie het levenseinde nadert als in een 

verpleeghuis en hospice. Voor menigeen zijn het bijzonder 

moeilijke uren, alsof men in een emotionele achtbaan zit 

zonder de mogelijkheid om onderweg uit te stappen.  

Een waakdoos is een goed middel om dit verdriet te 

verzachten, ervaart Monique van den Berg-van Boeyen, 

verzorgende-ig op de Keizerskroon in Het Dijkhuis.

maart 2018
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‘Geslaagd ontwerp’

De plannen dateren al weer van een tijd geleden, maar 

konden pas in uitvoering worden genomen na de voltooiing 

van Erve Mensman in Geesteren. Een groot deel van de 

bewoners van Tubbergen is er naar toe verhuisd. Het gaat om 

de bewoners van de afdeling Weemselo en een deel van de 

bewoners die woonden op de Breckelenkamp. Alle bewoners 

krijgen ook een eigen kamer”, zegt regiomanager Martin 

Lenferink. “Ik vind het ontwerp zeer geslaagd en passend bij 

de omgeving. Het worden net een havezate met twee 

koetshuizen, die aan beide kanten van het hoofdgebouw 

komen te staan.” 

In de nieuwbouw is straks plaats voor 55 bewoners, 39 

somatische en 16 psychogeriatrische (PG). Een groot deel van 

de somatische bewoners woont zelfstandig in een apparte-

ment met eigen slaap- en woonkamer en sanitair. Een aantal 

neemt door cognitieve beperkingen niet een heel apparte-

Moderne havezate voor bewoners 
MeulenbeltZorg Tubbergen
MeulenbeltZorg Tubbergen staat aan de vooravond 

van een mooi project; nieuwe huisvesting voor 

bewoners met een verpleeghuisindicatie. Eerst 

echter moet er gesloopt worden. Als alles volgens 

plan verloopt begint dit karwei komende maand 

(april). Weemselo, de afdeling voor dementerende 

bewoners, is als eerste aan de beurt, direct gevolgd 

door de nieuwbouw. Volgend jaar gebeurt hetzelfde 

met de andere vleugel. Alleen het hoofdgebouw 

blijft staan, maar dat ondergaat een ingrijpende 

renovatie. Het wordt ingericht als restaurant en 

krijgt tevens een kantoorfunctie.

ment in gebruik, maar deelt deze net als binnen de PG, zonder 

dat er sprake is van een gesloten afdeling. De PG-bewoners 

krijgen ook een eigen slaapkamer, maar delen het sanitair met 

een andere bewoner. Deze groep bewoners heeft een gemeen-

schappelijke huiskamer. 

Havezate

Martin Lenferink vergelijkt de nieuwbouw met een oude 

havezate, omarmd door twee koetshuizen. Die ‘koetshuizen’ 

krijgen twee verdiepingen. “Het wordt een erg mooi en 

warm aanvoelend complex dat van alle gemakken (comfort, 

veiligheid en technologie) voorzien is. Niet alleen bewoners, 

maar ook familieleden en mantelzorgers moeten zich er 

thuis en welkom voelen. Zij worden er ook zoveel mogelijk 

bij het wel en wee van de bewoners betrokken. Het wordt 

een aanwinst voor Tubbergen, een voorziening die ook 

volledig is afgestemd op de behoefte van het dorp.”

Samenwerking

“Bij de plannen is bovendien niet alleen rekening gehouden 

met het aantal bewoners in ons gebouw. Ook andere 

zorgaanbieders zijn er bij betrokken. Achter ons is 

Zorggroep Sint Maarten aan het bouwen met de Eeshof. 

Aveleijn heeft plannen om bij deze woonvoorziening 24 

appartementen te bouwen. Daar hebben wij rekening mee 

gehouden. Wij zijn met elkaar in gesprek om functies te 

combineren. Je moet dan denken aan facilitaire zaken, 

zorgvoorzieningen, misschien wel de organisatie van zorg 

en gezamenlijke ruimtes. Gebruik maken van elkaars kennis 

en dingen samen doen. Als die mogelijkheden ontstaan, 

moet je ze benutten.”

De bouw wordt uitgevoerd door Dura Vermeer, dat eerder 

de TMZ-locaties Het Weggeler in Almelo en Erve Mensman 

in Geesteren bouwde.

Het project Duurzame Inzetbaarheid is vorig jaar gestart 

met een grote ‘inventarisatieronde’. “We wilden er achter 

komen met welke situaties medewerkers te maken krijgen, 

situaties die invloed hebben op hun duurzame inzetbaar-

heid. En op welke manier TMZ ze hierbij kan helpen”, 

vertelt projectleider Ingrid Vossebeld. “Uit het onderzoek 

kwam naar voren dat met name fysieke belasting, de 

werkdruk en de balans tussen werk en privé vaak genoemd 

worden. Daarnaast hebben we op een rij gezet wat we op 

dit moment al doen om medewerkers hierbij te onder-

steunen en waar nog behoefte aan is.”

Over 10 jaar

Op basis van deze inventarisatie krijgt het project Duurzame 

Inzetbaarheid vorm. “We gaan als organisatie kijken wat we 

kunnen doen om medewerkers minder te belasten. Hierbij 

kun je bijvoorbeeld denken aan scholing, het inzetten van 

hulpmiddelen of het verbeteren van de dienstroosters. Aan 

de andere kant wordt er ook een inspanning van de 

medewerkers zelf gevraagd. Het is belangrijk dat zij zich de 

vraag stellen wat ze moeten doen om over 10 jaar nog 

hetzelfde werk te doen. Het doel is om vervolgens samen 

invulling te geven aan het antwoord op deze vraag.”

Gezond, gemotiveerd en deskundig aan het werk zijn en blijven is niet iets vanzelfsprekends. Daar moeten 

we met elkaar aan werken. Een medewerker wist het treffend samen te vatten. Voor de zorglocaties van 

TMZ – de gebouwen en installaties – is er een onderhoudsplan, maar voor medewerkers is dat er niet. Het is 

in een notendop waar het project Duurzame Inzetbaarheid zich op gaat richten. Het doel is om mede-

werkers bewust te maken van de eigen invloed die zij hebben op hun gezondheid, motivatie en deskundig-

heid en het bieden van faciliteiten om hen hierbij te ondersteunen. 

Project Duurzame  
Inzetbaarheid van start
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Zware tijden

Geboren werd ze in het gehucht Langelille, als derde 

dochter in het gezin. Haar zusjes waren zes en zeven jaar, 

schrijft ze in haar levensverhaal. “In 1918 kwam de Spaanse 

griep. Vader overleed in drie dagen tijd. Moeder moest 

gaan naaien en uit werken om de kost te verdienen.”

Een half jaar later overleed de zus van haar vader. Hij liet 

drie kinderen achter. “Mijn oma is met haar zwager 

hertrouwd”, zegt Vroukje, de dochter van Martha. “De 

omstandigheden maakten het noodzakelijk. Er heerste 

bittere armoede. Opa stak zomers de zware baggerturf en 

ging ’s winters riet snijden. Opa en oma raakten ondervoed 

en oma kreeg uiteindelijk de infectieziekte tbc. Omwille van 

de schone lucht werd buiten in de tuin een tentje opgezet. 

Moeder, als klein meisje, verzorgde haar zeven jaar lang.”

Strijdbaar

Vroukje is er van overtuigd dat dit haar moeder heeft 

gevormd tot de vrouw die ze uiteindelijk is geworden. 

Hulpvaardig, recht door zee, vechtend tegen onrecht-

vaardigheid, zoals die keer dat ze net zo lang op de trap 

van het gemeentehuis bleef zitten om hulp te krijgen voor 

haar zieke moeder, tot de burgemeester haar ontving.  

“Een socialist in hart en nieren, net als opa die een groot 

voorstander was van de S.D.A.P.”, zegt zoon Wietze.

Onderduikadres

In juni 1939 trouwde Martha met Geert Pijlman uit 

Nijetrijne, een gehucht in de buurt. Het stel nam intrek in 

een huurwoning in Langelille. Hij werkte als machinist in de 

melkfabriek, Martha deed de huishouding. “We hadden 

weinig, maar we waren zeer gelukkig. In mei 1940 brak de 

oorlog uit, drie jaar later werden onze meisjes, de eeneiige 

tweeling Vroukje en Geesje, geboren. Op een dag kwam het 

bericht dat wij onze radio moesten inleveren, want het was 

verboden om naar de Engelse zender te luisteren. “Dat 

nooit”, zei Geert. “Hij kocht een oude radio en leverde die 

in. De onze nam hij mee naar de melkfabriek. We hadden in 

onze omgeving veel onderduikers. Op een gegeven moment 

zei Geert dat hem was gevraagd of wij voor een nacht een 

Joodse moeder met een baby konden hebben. Niet lang 

daarna werd op de deur geklopt. Niemand te zien, maar er 

stond een konijnenhokje. Ze nam het mee naar binnen en 

keek recht in de grote donkere ogen van een baby’tje. Er 

lagen een gevuld flesje en een briefje bij. Er stond: “Mevrouw, 

wil je hem dit vanavond geven, ik hoop gauw bij hem te zijn.”

Angstige momenten

De baby was Paul Spier, de moeder Helene. Uit Amsterdam.  

De gevraagde ene nacht, werd anderhalf jaar. Een citaat:  

“Het klikte meteen tussen ons. De tweeling was iets ouder dan 

Paul. Onze meisjes waren heel erg blond, terwijl Paul juist heel 

erg donker was. Als er gevaar dreigde, stopten we Paul gauw 

in de bedstee. Schepje suiker erbij, dan was hij wel stil. We zijn 

niet vaak bang geweest, maar als we gehoord hadden dat er 

weer een razzia zou komen, zaten we wel in angst. Op een 

ochtend rond half vier klopte de buurvrouw op de ramen. 

‘Maak dat je wegkomt. Er komen razzia’s.’ De Duitsers zochten 

de bemanning van een Engels vliegtuig dat een paar dagen 

eerder was neergestort. Gelukkig is het goed afgelopen.”

Hoogste onderscheiding

De onderduikers zijn ‘familie’ geworden. Paul beloofde op 

zevenjarige leeftijd dat hij Martha en haar gezin later mee zou 

nemen naar Israël. Hij hield woord en meer dan dat. Helene had 

voorbereidingen getroffen om Geert en Martha voor te dragen 

voor de Yad Vashem, de hoogste onderscheiding in Israël. Ze 

stierf voortijdig, Paul nam haar werk over. In oktober 1992 

werden hun namen toegevoegd op de gedenkplaat in de ‘laan 

der rechtvaardigen’ die naar het nationaal oorlogs monument 

leidt, gelegen op een van de hoogste heuvels van Jeruzalem. 

 

‘Prachtig leven’

Geert overleed in 2010 op 95-jarige leeftijd. Vroukje en Geesje 

namen de zorg voor hun moeder op zich. Vroukje woonde bij 

haar moeder en heeft haar vier en een half jaar dag en nacht 

verzorgd. Drie jaar geleden overleed Geesje plotseling. Martha 

verhuisde naar Het Weggeler. De mantelzorg werd te zwaar 

voor Vroukje. “Ze heeft een prachtig leven gehad”, zegt ze.  

“Ze loopt zelfstandig achter een rollator en kan nog flink uit  

de hoek komen. Af en toe herkent ze haar kleinkinderen nog.” 

“En ze praat ineens Fries”, zegt Wietze. “Voor het eerst in haar 

leven. Niemand hier die er wat van verstaat.” 

Martha Pijlman 
zette eigen leven op 
het spel om dat van 
anderen te redden

Oudste (104) bewoonster TMZ  

blijft strijdvaardig

Martha Pijlman-Smid was vier maanden oud toen in 1914 

de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Te jong om zich ervan 

bewust te zijn. Dertig jaar later boden zij en haar man 

Geert Pijlman, in het volle bewustzijn dat zij hun eigen 

levens op het spel zetten, een schuilplek aan de Joodse 

vrouw Helene en haar zoontje Paul. Anno nu, met bijna 

104 jaarringen aan haar levensboom, woont ze op de 

psychogeriatrische afdeling van Het Weggeler in Almelo.

Mijn
levensverhaal

“ Nooit nagedacht over onderduikers.  
Het kwam gewoon op onze weg ”



TMZ vindt het belangrijk 

om met beide benen in 

de maatschappij te 

staan. Het gebruik van 

sociale media mag 

daarbij natuurlijk niet 

ontbreken. Vooral op 

Facebook delen veel 

zorglocaties en wijk-

teams bijzondere 

momenten met hun 

volgers. Op deze pagina 

een aantal highlights van 

de afgelopen maanden. 

 TMZ Wijkverpleging Bornerbroek 
  Twee weken geleden nieuwe team foto's gemaakt.  

Wij vinden ze leuk, en jullie?  

 29 likes  1 reactie
Volg wijkverpleging Bornerbroek: facebook.com/
tmzwijkverplegingbornerbroek

 TMZ ‘t Haarhuus 
  Samen met seniorenkoor Jubilate uit Vroomshoop worden er 

liederen gezongen.

	 33	likes 	 	  3 reacties 
Volg ’t Haarhuus: facebook.com/TMZtHaarhuus

 TMZ Het Meulenbelt 
  Vandaag met een aantal cliënten naar het "Historisch 

Schouwspel"in Den Ham geweest. Hoewel het weer niet 
fantastisch was hebben we allemaal genoten van alle 
klederdracht, schouwspelen en lekkere hapjes en drankjes! 
Tot volgend jaar. 

 48 likes  0 reactie
Volg Het Meulenbelt: facebook.com/tmzhetmeulenbelt 

 TMZ Wijksteunpunt De Kolk 
  Vanmiddag een heerlijke high tea. Met zelfgemaakte wraps, 

bonbons, cake en andere heerlijke versnaperingen en 
verschillende smaken thee.

	 20	likes 	  	 3	reactie  
Volg wijksteunpunt De Kolk: facebook.com/
tmzwijksteunpuntdekolkIn de volgende edities 

vind je nieuwe highlights. 

Dan uiteraard van andere 

locaties en wijkteams. 

TMZ scoort daarmee in zowel de sector ‘Thuiszorg-

instellingen’ als in de sector ‘Verpleeghuizen en 

verzorgingshuizen’ op alle criteria (zoals ‘afspraken’, 

‘behandeling’, ‘informatie’ en ‘accommodatie’) 

bovengemiddeld. Een mooie score waar we met z’n allen 

trots op mogen zijn! 

ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen 

hun ervaringen met de zorg kunnen delen. Bewoners/cliënten en hun naasten kunnen hier dus ook hun 

mening geven over de zorg die TMZ biedt. En dat werd in het jaar 2017 maar liefst 132 keer gedaan.  

Het gemiddelde cijfer dat TMZ hierbij heeft gekregen is een 8,7. 

132 beoordelingen en 
gemiddeld een 

8,7!  

TMZ in 2017 uitstekend beoordeeld op ervaringssite ZorgkaartNederland.nl  
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TMZ op Facebook: 
volg ons en blijf op de hoogte

Zelf uw mening geven
Hoe tevreden bent u over de zorg van TMZ? U kunt 

uw waardering altijd achterlaten op 

zorgkaartnederland.nl. Door uw mening te delen op 

deze website geeft u ons inzicht in de kwaliteit van 

onze zorg en helpt u ons om onze zorg nog beter af te 

stemmen op uw wensen. Daarnaast zijn uw 

ervaringen waardevol voor anderen bij hun zoektocht 

naar de zorg die het beste aansluit op hun persoonlijke 

situatie. Hoe het werkt? 

• U surft naar www.zorgkaartnederland.nl

• In de zoekbalk typt u ‘TMZ’

•  U kiest de zorglocatie of de thuiszorgregio waar u 

of uw naaste ervaring mee heeft

•  U klikt op de oranje button ‘waarderen’ en u kunt 

uw waardering plaatsen
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Ervaren

Speciaal hiervoor opgeleide professionele casemanagers 

wijzen bij TMZ de weg. Ze bieden persoonlijke begeleiding, 

een luisterend oor en zijn een vraagbaak. Ze zijn opgeleid 

en ervaren in het omgaan met dementie, herkennen 

weerstand en zien wanneer iemand geen hulp wil. 

Steun

“Een casemanager is onafhankelijk en de vaste begeleider 

voor mensen met dementie of geheugenproblemen. En ze 

staan niet in de laatste plaats ook klaar voor hun naasten”, 

zegt Iris Ingenbleek. “Mantelzorgers hebben die begelei-

ding en ondersteuning vaak hard nodig. De zorg voor een 

naaste met dementie of geheugenproblemen gaat immers 

meestal 24 uur door. Door het inschakelen van een 

casemanager houden zij het langer vol. Onze casemana-

gers informeren, begeleiden, denken mee, adviseren en 

regelen de zorg voor de cliënt. Ze zijn een grote steun bij 

het leren omgaan met de ziekte, die een enorme impact 

heeft op het dagelijks leven van de cliënt en zijn of haar 

directe omgeving.”

Vertrouwensband

Iris weet waarover ze praat. Zij is binnen TMZ degene die 

casemanagement dementie borgt. De verpleegkundig 

specialist in opleiding was zelf casemanager dementie, een 

taak die nu in handen is van Annelies Bolink en vijf 

collega’s in de wijkzorg. “Zij zijn het eerste aanspreekpunt 

voor iemand met geheugenproblemen/dementie die thuis 

woont, maar zij staan ook klaar voor de partner en naaste 

familie. Het begint met het opbouwen van een vertrou-

wensband. Dat is essentieel. Je moet de cliënt en zijn of 

haar naaste omgeving leren kennen en zij de casemanager. 

Leren kennen met een luisterend oor en achterhalen wat 

voor een mens de cliënt is. Zijn of haar voorgeschiedenis, 

beperkingen en mogelijkheden, zijn medebepalend voor 

het organiseren en plannen van de zorg, het goed kunnen 

adviseren en voor de emotionele begeleiding.”

Totaaloverzicht

Annelies: “Als wij helder in beeld hebben wie de mens is 

die ‘schuil’ gaat achter de cliënt kunnen wij adviseren over 

het ziekteproces, over de mogelijkheden van zorg in de 

thuissituatie en wat je hierin zelf kunt betekenen.  

We houden het totaaloverzicht en onderhouden de  

contacten met alle betrokkenen, met inbegrip van 

eventuele doorverwijzing naar andere professionals en 

instanties. Van belang is ook dat de cliënt en familie  

altijd dezelfde casemanager houdt. Ook dat zorgt voor 

rust, een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Alles is  

erop gericht om de thuissituatie zo lang mogelijk in  

stand te houden.” 

Persoonlijk

Een persoonlijke begeleider die luistert, die vragen 

beantwoordt van de cliënt en naasten, die regelt en 

organiseert. ‘Ontzorgen’, een cliché woord, maar wel  

van toepassing. Dat is dus de casemanager van TMZ.  

Een gids die oplossingen zoekt in situaties waarin de 

mantelzorgers (mogelijk) vastlopen. Dat begint vanaf  

het moment dat de diagnose is gesteld tot aan het 

overlijden of een opname in een verpleeghuis. Komt  

dit laatste in beeld, dan wordt altijd de mogelijkheid 

geboden om eerst een kijkje te nemen.

Regelen

“Volgen, adviseren en ondersteuning bieden aan de 

mantelzorgers en andere helpenden rond de cliënt.  

Daar gaat het om”, zegt Annelies. “Dat volgen betekent 

onder meer ook dat wij op gezette tijden bij de mensen op 

bezoek gaan. Gemiddeld eens in de vier tot zes weken.  

Dat hangt van de situatie af. Kijken hoe het gaat, of er 

vragen zijn en of er aanvullende of andere hulp nodig is. 

Dat kan heel ver gaan, tot en met het regelen van maaltijd-

voorziening of een afspraak met een notaris toe bijvoor-

beeld. De casemanager geeft ook inzicht in het ziektebeeld 

en hoe zich dat verder kan ontwikkelen. Pasklare oplossin-

gen zijn er niet en de situatie is per persoon verschillend. 

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar, met uitzon-

dering van de weekenden. Dan is er echter altijd iemand 

van het wijkteam bereikbaar en in noodsituaties is de huis-

arts het eerste aanspreekpunt en is de betreffende 

casemanager oproepbaar.” 

De casemanagers en de regio waarin ze werkzaam zijn:

 • Twenterand: Marleen Ikink

 • Almelo: Rimada Dobbenga

 •  Geesteren/Tubbergen: Debbie Frons en  

Iris Bramer-Schoneveld

 • Hengelo: Bas Olde Agterhuis en Annelies Bolink

 • Enschede/Oldenzaal: Nadine Westerik

 • Borne: Lisa van der Putten

Vergoeding

Het inschakelen van een casemanager wordt vergoed door 

de zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico. 

Begeleiding door een casemanager kan worden aange-

vraagd via email: casemanagement@triviummeulenbelt-

zorg.nl of per telefoon 0900- 2453453. Verwijzing naar een 

casemanager wordt ook gedaan via een geheugenpoli van 

een ziekenhuis of een praktijkondersteuner van een 

huisarts.

Regelneef, organisator en begeleider

Geheugenproblemen en dementie. Voor wie er in 

een gezin of familie mee te maken krijgt, is niet 

alleen verdriet en verlies deelgenoot, maar zit het 

hoofd vaak ook vol vragen. Het blijkt een hele klus 

te zijn om de goede weg te vinden in het doolhof 

van wet- en regelgeving. De zoektocht naar de beste 

zorg is dikwijls ook verwarrend. Cliënten van TMZ 

en hun mantelzorgers staan er niet alleen voor.

Casemanager zorgt 
voor rust bij 
dementerenden en 
mantelzorgers

“ Het leren kennen van de cliënt  
en het opbouwen van een vertrouwensband is 

essentieel voor begeleiding ”

16

Bovenste rij van link naar rechts: Debbie Frons, Iris Ingenbleek, 

Bas Olde Agterhuis, Rimada Dobbenga. Onderste rij van links 

naar rechts: Annelies Bolink, Marleen Ikink, Nadine Westerik, 

Lisa van der Putten
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Samenwerking

Eten & Zo. Zo heet de nieuwe app waarmee de 

medewerkers op de afdelingen van TMZ sinds kort hun 

bestellingen doen. De applicatie is ontwikkeld, in 

samenwerking met de zorgsector. Na een geslaagde 

proef op de afdelingen Singraven en De Wheele wordt 

Eten & Zo sinds eind vorige maand op alle locaties van 

TMZ gebruikt.

“Alleen de restaurants van onze locaties blijven nog 

van HUIB (Huuskes Internet Bestelsysteem), het oude 

bestelsysteem gebruik maken”, zegt Marijke, de 

kwaliteitsfunctionaris hotelzorg van TMZ. “HUIB is 

meer gericht op de grootkeuken, vergt meer handelin-

gen en is complexer. En zoals bij veel zorginstellingen, 

heeft ook TMZ een ontwikkeling doorgemaakt van de 

grootkeuken naar kleinschaligheid.” 

Meer variatie

“Voor de afdelingen is Eten & Zo gebruiksvriendelijker, 

efficiënter en tijdbesparend. Die tijdwinst kunnen de 

collega’s gebruiken voor andere zorg aan de bewoners. 

De app leidt bovendien niet tot hogere kosten. Het 

is zelfs goed denkbaar dat wij dankzij de factor 

efficiency tot kostenbesparing kunnen komen, 

omdat er nauwkeuriger besteld kan worden en 

verkwisting wordt tegengegaan. De papieren 

menukaart is letterlijk van tafel. Alles wordt met 

een tablet gedaan. Bewoners van de somatische 

afdelingen kunnen er eventueel zelf mee werken, 

voor de bewoners van de psychogeriatrische 

afdelingen doen de mede werkers dat. En als 

gezegd, er kan veel meer rekening worden 

gehouden met individuele voorkeuren.”

Ook de ‘finetuning’ wordt samen met Huuskes 

gedaan, sinds jaar en dag de maaltijdproducent en 

samenwerkingspartner van TMZ. Niels Wasssink, 

accountmanager bij Huuskes is de eerste aan-

spreekpartner voor TMZ.

Kleinschaligheid

Niels legt uit. “Eten & Zo is helemaal afgestemd 

op kleinschalig wonen op afdelingen van de 

zorgsector. De app is veel meer gericht op de 

normale consumentenmarkt. Behalve dat het 

gebruiksvriendelijker is, is het ook heel visueel.  

Je kunt via de app zien wat je hebt besteld - wat 

handig is bij de overdracht - en de communicatie 

verloopt via een agenda in de app. De bestellingen 

worden per dag of week aangegeven en kunnen 

snel en eenvoudig worden aangepast. Net als bij 

HUIB heb je bij de app van Eten & Zo ook keuze  

in componenten bij de drie keuzemenu’s, maar  

er is er geen vaste prijs meer per menu.” 

Keuzevrijheid

“Met Eten & Zo kunnen de componenten van een 

maaltijd bovendien niet alleen onderling aange-

past worden, maar ook worden gevarieerd.  

Denk aan een gemalen of zoutarme maaltijd.  

We kunnen nu ook in afgemeten porties leveren. 

Zijn er maar vier bewoners die een gehaktbal 

willen, dan verpakken wij vier gehaktballen. Is er 

een bewoner die gek is op veel jus of juist 

mayonaise, dan leveren wij dat. Gezond en lekker 

eten is zo ontzettend belangrijk, zeker ook voor  

deze categorie bewoners. Het draagt bij aan hun 

welbevinden en hun geluksgevoel. Met Eten & Zo 

zorgen wij daar voor. Voor de medewerkers in de 

zorg is de app vooral ook gebruiksvriendelijk en 

heel flexibel. Er wordt zelfs per maaltijd aangege-

ven hoe gezond deze is”, zegt hij enthousiast. 

Beleving

Juist die variatie in mogelijkheden is volgens 

Marijke en Niels ook van belang voor hoe de 

bewoner zijn of haar maaltijd beleeft, samen  

met andere factoren die hierbij een rol spelen.  

En mooi gedekte tafel bijvoorbeeld, met echt 

serviesgoed, de wijze van opdienen, kortom, de 

hele ambiance waarin wordt gegeten. “Eten is 

meer dan een functionaliteit”, stelt Niels.  

“Dat dragen wij met Eten & Zo ook uit en we 

maken het mogelijk. Het bevat een volledig 

boodschappenassortiment van ruim 4000 

artikelen. Met talloze recepten om zelf klaar te 

maken, waarbij aan de hand van receptvideo’s en 

foto’s getoond wordt hoe je het gerecht bereidt.”

Net als thuis

Marijke is zeer tevreden over Eten & Zo. Ze herin-

nert zich nog goed hoe het jaren geleden ging. 

“Toen bestelde de voedingsdienst van TMZ het eten 

dat vervolgens over alle locaties werd verdeeld.  

Nu wordt alles per afdeling besteld op basis van de 

wensen van de bewoners. Kant-en-klare maaltijden 

of maaltijden die grotendeels zelf worden klaarge-

maakt met de ingrediënten die door Huuskes zijn 

geleverd. Het is een wereld van verschil. Met de 

talloze keuzemogelijkheden van de app, de keuze-

vrijheid van de bewoners en het assortiment aan 

producten dat Huuskes in huis heeft kun je bijna 

spreken van de normale thuissituatie.”
Nieuwe applicatie biedt veel 

meer (bestel)mogelijkheden

In menig gezin is het een hele toer om elke dag opnieuw een gezonde maaltijd op tafel te toveren, die 

bovendien niet altijd uit aardappels, vlees en groente bestaat. Smaken verschillen immers, er zijn veel 

mensen met een allergie en menigeen heeft door een arts een dieet voorgeschreven gekregen. Maar hoe 

zit dat in het ‘gezin TMZ’ dat uit meer dan 1000 personen bestaat? Daarvoor keken wij ‘in de keuken’ van 

voedingsleverancier Huuskes, waar we met Niels Wassink en Marijke Tak spraken over Eten & Zo.

Eten & Zo: alsof je gewoon 
weer thuis aan tafel gaat

“ Dankzij Eten & Zo wordt het eten  
bijna net als thuis ”
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Samen voor persoonlijke zorg    

Reageren? 

Wilt u reageren op één of meerdere artikelen of heeft u vragen, suggesties  

of ideeën? Schroom dan niet en laat het weten via het e-mailadres  

irikkink@triviummeulenbeltzorg.nl.

Adreswijziging doorgeven

Een adreswijziging kunt u doorgeven door het oude adres te corrigeren op de 

losse adres bijsluiter bij het magazine en deze in een enveloppe te retourneren. 

Geeft u daarbij s.v.p. op de achterzijde aan of u cliënt, contactpersoon of 

anderszins een relatie van TMZ bent. Het retouradres vindt u op de bijsluiter.

Ontvangt u meerdere exemplaren?

Ontvangt u meer dan één exemplaar van een editie, dan is de reden dat u tot 

meerdere lezersgroepen behoort (bijv. thuiszorg en personenalarmering, of u 

bent vrijwilliger en tegelijkertijd contactpersoon van een cliënt). Administratieve 

aanpassing is op dit moment niet mogelijk. U kunt de extra exemplaren daarom 

behouden of het magazine aan iemand uit uw omgeving doorgeven.


