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In deze Nieuwsbrief wederom aandacht voor een aantal lezenswaardige 
actuele zaken die in ons dorp leven.  Zo kunt u lezen hoe een ringleiding 
voor slechthorenden werkt en doet Vluchtelingenwerk een oproep om taal-
maatje te worden. 

Voor de rolstoelers is er goed nieuws. Een nieuw rolstoelpad en deelname 
aan de scootmobielgroep “Scoot on route” van het Chronisch zieken en 
Gehandicapten Platform Son en Breugel. 

Het Bijna Thuis Huis heeft als eerste in ons dorp en in de regio het keur-
merk “Goed geregeld” mogen ontvangen. Hopelijk zullen nog vele organi-
saties volgen, want dan hebben ook zij hun zaakjes voor hun vrijwilligers 
goed geregeld. 

Goed dat er ook zorg wordt besteed aan ex-mantelzorgers en we laten 
Archipel aan het woord over hun mogelijkheden voor Zorg aan Huis.

Voor de parochianen in Breugel zijn er de Genovea Berichten waardoor zij 
op de hoogte blijven wat er zich zoal in de Breugelse geloofsgemeenschap 
afspeelt. Het blaadje voorziet duidelijk in een behoefte. Een groeiend aantal 
enthousiaste vrijwilligers zet zich in om de gemeenschapszin in ons dorp 
via een internetportaal  nieuw leven in te blazen. 
Zij doen dit via www.sonenbreugelverbonden.nl  
U leest er meer over.

Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en de ove-
rige transities die op de gemeenten afkomen. 
We komen daar zeker in volgende Nieuwsbrieven uitvoerig op terug. 

Laat ons vooral weten wat u van de huidige inhoud vindt en waarover 
u in volgende uitgaven wilt lezen.

                                                                                De redactie  
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Van de bestuurstafel Adviesraad Wmo Son en Breugel
Algemeen

Het bestuur heeft op passende wijze afscheid genomen van Jan de Lange die de initiator is geweest 
voor onze Adviesraad Wmo en waarvan hij tot zijn afscheid eind maart jl. voorzitter is geweest. 
In de goede betekenis van het woord: een dominante maar bovenal inspirerende en buitengewoon des-
kundige voorzitter. We zijn verheugd dat Jan ook de komende tijd bereid is ons advies en goede raad 
te geven. Nog voor de zomer gaat Jan met - zijn weer herstelde eega - genieten van een (mede) door 
“ons” aangeboden verblijf elders: Jan en Ietje geniet van die zo verdiende dagen!

Fijn te kunnen melden dat vice-voorzitter Dirk Grevink zijn aftreden als bestuurslid heeft willen uit-
stellen en als waarnemend-voorzitter actief zal zijn in het streven om het bestuur  ‘jong en daadkrach-
tig’ te houden. We hopen na de zomer een goede kandidaat te kunnen presenteren die nieuwe prikkels 
kan en wil geven aan onze Adviesraad Wmo . Een Wmo-raad die door de ingrijpende uitbreidingen in 
het takenpakket van de gemeente alle hens aan dek moet hebben om met kennis van zaken te  advise-
ren over beleid en uitvoering van de Nieuwe Wmo, van de Jeugdwet en van de Participatiewet die gaat 
over inkomen en werk van ieder in onze gemeente. 

Uitgebrachte Adviezen

Het afgelopen half jaar zijn adviezen uitgebracht aan het College van B&W ten aanzien van
de voorstellen voor het Leerlingenvervoer, van groot belang voor veel gezinnen in onze samenleving. 
We hebben waardering uitgesproken voor de wijze waarop het College vanaf het eerste moment de 
belanghebbenden heeft betrokken bij die plannen. Ook over het Lokaal Gezondheid Beleid en de 
Jeugdwet zijn adviezen uitgebracht. In alle gevallen werd er een werkgroep voor advies gevormd. 
De reactie van het College is met hen besproken.
Adviezen over de Verordening Jeugdwet, de Beleidsnota Nieuwe Wmo, de Verordening Wmo en de 
Participatiewet staan voor de deur.

Bestuurlijk Overleg met de wethouders

Om met het laatste overleg (van mei) te beginnen: het College heeft aangegeven het bestaande overleg 
met graagte voort te zetten hetgeen wij als een goed teken beschouwen.
De stand van zaken van de transities is hierbij een vast agendapunt.

Jan de Lange. Jan en Ietje de Lange en wethouder Robert Visser.
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Voorts zijn aan de orde geweest: de eerste ervaringen met het CMD, het gebrek aan geordende com-
municatie m.b.t. het CMD en de komende ingrijpende wijzigingen. Tevens de feitelijke uitvoering van 
het mantelzorgbeleid, Bruisend Breugel, ideeën over intramurale voorzieningen, inloop in Braecklant, 
inzetbaarheid van Buurtbemiddeling, concept Sport en Bewegen en plannen voor een dementie-vrien-
delijk dorp. 
Waar het CMD het front is voor iedere burger die problemen ervaart bij participatie en zelfredzaam-
heid, zo wordt het Participatie Team (PT) voor de Dommelvallei-Plus gemeentes de “organisatie” van  
“samenwerkende specialisten” die met maatwerk de burger terzijde staan. Over opzet hiervan praten 
we graag mee…
Steeds kwamen ook wat alledaagse zaken over de tafel. 

Bovenlokaal overleg tussen Adviesraden van de Dommelvallei-gemeentes 
Geldrop-Mierlo, Nuenen en Aalst-Waalre.

Intussen is er meer duidelijkheid over de richting van het overleg.
In specifieke werkgroepen - bemenst vanuit elke gemeente - zullen ter advisering aangeboden stukken 
met een bovenregionaal karakter worden besproken. Een voorstelreactie wordt daar voorbereid. 
Wij zijn van mening dat in alle gevallen het beleid lokaal moet worden vastgesteld en dus wordt door 
onze Adviesraad ook over bovenregionale regelingen een eigen advies uitgebracht. Waar mogelijk zal 
dat aansluiten bij het gezamenlijk geformuleerde advies.

En tot slot

Een herhaling van het slotwoord van vorige keer!
Er komen zoveel ingrijpende zaken op ons af en vraagt om nieuw elan van ieder van de leden van de 
Adviesraad Wmo.
Daarom hier ook een beroep op U om bij Uzelf - maar ook in Uw wijdere omgeving- te kijken of daar 
geen (jongere…) personen zijn die graag hun steentje willen bijdragen. Om liefst samen met U, 
te werken aan het steeds beter functioneren van de Adviesraad Wmo! 
Het bestuur wacht vol spanning af naar nieuwe gezichten, na de zomer….

Ad van den Hurk, secretaris

Dirk Grevink, waarnemend voorzitter en Ad van der Hurk,vice-voorzitter/secretaris.
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Welzijn en Zorg in de  Wmo - 2015, de Nieuwe Wmo
‘Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen in het 
gehele sociale domein op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet voor Werk en inko-
men. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente beter in staat moet zijn om maatregelen en oplossingen 
te vinden, die aansluiten bij de zorgen, behoeften en mogelijkheden van hun inwoners. 
Er verandert zoveel op heel belangrijke terreinen…..’
Intussen zijn de belangrijkste wetten aangenomen in de Tweede Kamer en steun in de Eerste Kamer is 
nagenoeg verzekerd. Hier wat zaken op een rijtje over in hoofdzaak ‘Wmo’. 

a. De Participatiesamenleving is aan de orde van de dag. Men bedoelt daarmee dat de burger niet lan-
ger mag verwachten dat de ‘problemen’ die ‘men’ ondervindt door de Overheid (gemeente, provincie 
of Rijk) worden opgelost. Nee, van elke burger wordt verwacht dat die eerst zelf aan de slag gaat al 
dan niet geholpen door gezin en familie, door kennissen, buurt en omgeving. In noodzakelijke situa-
ties zal de gemeente optreden als vangnet om in onbillijke of te ingewikkelde situaties daadwerkelijk 
op te treden. Bij het gemeentelijke Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD aan de Europa-
laan 2) kan iedereen voor informatie terecht en worden bijgestaan.

b. Aanleiding voor de vele wetswijzigingen is enerzijds de absolute onhoudbaarheid van de totale 
kosten van ‘zorg’ en de problemen van beschikbaarheid van ‘handen’ om die zorg te bieden in de 
toekomst, maar anderzijds ook de algemene wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen, waar nodig met maatschappelijke ondersteuning.

c. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt per 1 januari 2015 en wordt vervan-
gen door de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz geldt voortaan uitsluitend 
voor wie chronisch (dus: blijvend) is aangewezen op zorg die intramuraal (dus in een instelling als het 
verpleeghuis in Berkenstaete of instituut Zonhove) wordt aangeboden.
De eisen voor indicatie voor verblijf aldaar worden veel strenger. Men spreekt van een Hervorming 
Langdurige Zorg. De nu nog mogelijke aanspraak op begeleiding, vervoer, kort-verblijf, persoonlijke 
verzorging en beschermd wonen vervallen per 2015. 
Een overgangsregeling is onder punt f. kort aangegeven.

d. Verzorging, verpleging en psychische hulp voor thuiswonende kwetsbare mensen met een aandoe-
ning wordt bekostigd uit de (landelijke) Zorgverzekeringwet, de Zvw. 
Het gaat (meestal) om lijfgebonden medische of psychische zorg die voortvloeit uit een ziekte, een 
aandoening of een beperking. Er komt één integrale ‘Zorg in de wijk thuisverpleging’. 
Dat betekent aanspraak op verpleging en verzorging in samenhang. Hierdoor wordt de samenwerking 
in de eerstelijnszorg, tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en anderen versterkt. De verzekeraar 
heeft de zorgplicht van specialist en ziekenhuis tot en met het weer thuis functioneren. Als er verschil-
lende disciplines bij betrokken zijn, dan heeft iemand de schakelfunctie.

e. Maatschappelijke Ondersteuning wordt verzorgd door de Gemeente. 
Hieronder valt alles wat niet te maken heeft met ‘de dokter’, maar wat nodig is om de burgers in een 
veilige, gezonde omgeving in zelfredzaamheid te laten wonen en leven.
De Wmo bestaat al vanaf 2007, maar onlangs is een sterk uitgebreide “Nieuwe” Wmo vastgesteld 
door de Tweede Kamer. De gemeenten hebben er ingrijpende taken (en bevoegdheden) bij gekregen, 
omdat mag worden verwacht dat een gemeente beter zicht heeft op wat in samenhang lokaal nodig is.
Daarom is ook ‘begeleiding en ondersteuning’ dat tot nu in de AWBZ zit, overgeheveld naar de 
gemeente. Voor volwassenen zit die in de Wmo en voor kinderen tot 18 jaar in de Jeugdwet, die vanaf  
ook helemaal onder de gemeentelijke taken hoort. Wie ondersteuningsbehoefte ervaart als aanvulling 
op de eigen inzet naar zelfredzaamheid en participatie, zoekt contact met het CMD. 
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In zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ wordt naar de persoonlijke situatie van de cliënt gekeken. 
Voor de problemen die de cliënt niet zelf of met zijn omgeving kan oplossen wordt vastgesteld welke 
algemene voorzieningen kunnen worden benut of wordt door de gemeente een maatwerkvoorziening 
(‘arrangement’) aangeboden, waarmee door gezamenlijke inspanning (burger, omgeving en aanbie-
ders) de gewenste situatie van participatie en thuis wonen wordt nagestreefd.

De nieuwe Wmo
in de pers is het afgelopen jaar vaak erg negatief geoordeeld over de wijzigingen die de regering via 
Staatssecretaris van Rijn van het ministerie van VWS wilde doorvoeren in ‘het sociale domein’, dus 
in zorg en welzijn. Professionals uit het veld zien veel veranderingen op zich af komen. Zij lieten zich 
horen en zorgden voor grote onrust. Patiëntenorganisaties vragen zich terecht af of de gemeentes wel 
zijn toegerust om vanaf 2015 de belangen van hun cliënten te dienen. Vooral de snelheid waarmee 
alles ingevoerd moet worden wordt als probleem gezien. De gemeenten, veelal in samenwerking, zijn 
toch al druk bezig om zich voor te bereiden voor de vele, vaak volkomen nieuwe taken.

En ‘desondanks’ is de uiteindelijke wet nagenoeg ongewijzigd door driekwart van de Tweede Kamer 
vastgesteld. Blijkbaar is er voldoende vertrouwen in de kracht van de gemeenten en in de bereidheid 
van organisaties en aanbieders van ‘zorg’ om met een nieuwe blik (mentaliteit?) SAMEN te werken 
aan de problemen die burgers ondervinden bij het participeren aan de maatschappij. Patiënten/cliënten 
mogen ook vanaf 2015 niet in de kou komen staan.
De Nieuwe Wet op Maatschappelijke Ondersteuning is ‘slechts’ aangepast op de volgende onderde-
len, die overigens voor de positie van de cliënt en mantelzorger zeker een versterking betekenen:
• Iedere cliënt kan zijn belangen (mede) laten behartigen door een vertegenwoordiger. 
• De plaats van de Mantelzorger is ondubbelzinnig omschreven; ook de mantelzorger wordt
            maatwerk geboden om zijn taak goed en blijvend kan (blijven) verrichten. De mantelzorger 
            wordt door zijn mantelzorg in feite zelf ‘cliënt’ die recht houdt op eigen zelfredzaamheid. 
            Nadrukkelijk geldt die ook voor mantelzorg die aan jeugdigen moet worden versterkt.
• Het belang van begeleiding bij het invullen van zelfredzaamheid is uitdrukkelijk aangegeven
• De cliënt ontvangt bij de aanvraag ondersteuning en advisering die volledig onafhankelijk is  
            van het besluit van de gemeente en gericht op de aanvraag van de cliënt.
• De cliënt kan een persoonlijk plan opstellen; echt de eigen regie voeren.
• Er is op gemotiveerd verzoek van de aanvrager gelijkwaardige toegang tot een PGB (per
            soonsgebondenbudget) als tot zorg in natura. Ook uit eigen netwerk kan voor PGB worden 
            ingehuurd.
• De gemeente kan aan de aanbieder van zorg in het kader van de Wmo het vaststellen van 
            rechten en plichten mandateren, bv aan een wijkverpleegkundige.
• Vooral in de fase van voorbereiding van het beleid en de uitvoering dient de betrokkenheid     
            van de lokale samenleving door de gemeente te worden gestimuleerd.
            Naar verwachting zal de Eerste Kamer nog voor het vakantiereces de wet goedkeuren.
Onze gemeente werkt (ook) voor Wmo (terecht) nauw samen in Dommelvallei-Plus verband:
dit omvat Nuenen en Geldrop/Mierlo en voor deze transities ook Aalst/Waalre.
Inmiddels is er in onze gemeente vanaf begin 2014 al ervaring opgedaan met de zgn. keukentafelge-
sprekken. Dit lijkt zowel voor de gemeente als voor de cliënten positief te werken. Men krijgt direct 
antwoord bij het oplossen van problemen. Hierdoor kan op de aanvrager toegespitste maatwerk gele-
verd worden. 
Er zullen plannen gemaakt moeten worden om de cliëntondersteuning vorm te geven. Ook het onder-
steunen van de mantelzorger en vrijwilliger zal meer dan nu aandacht dienen te krijgen. Hierbij hoort 
ook ondersteuning van de mantelzorg met voorzieningen als respijtzorg.

Ook hoe met PGB’s wordt omgegaan en voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt ge-
vraagd wordt uiteindelijk vastgesteld door onze eigen Gemeenteraad in een Verordening.
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De wet kadert de beleidsruimte van de gemeente in en voorziet in waarborgen. In een aparte Beleids-
plan Wmo, vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders, regelt de gemeente in 
details de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

f. Overige opmerkingen:
• Eén van de kernpunten in de nieuwe visie op jeugdzorg is dat de hulp en ondersteuning zo snel    
            mogelijk wordt opgestart en alle problematiek in het gezin omvat: één gezin, één plan en één 
            coördinator.
• Voor wie NU vanuit de AWBZ gebruik maakt van een faciliteit die per 2015 wordt gestopt 
            geldt een overgangsregeling. Die bepaalt dat men daar ook in 2015 gebruik van kan blijven 
            maken. Voor beschermd wonen, geldt dat voor 5 jaren.
• Er zijn waarborgen voor continuïteit in cliëntondersteuning voor mensen met een handicap. 
            Dat gaat ook gelden voor jeugdigen die 18 jaar worden en dan ineens niet meer onder de 
            (gemeentelijke) Jeugdwet vallen.
• Een indicatie ‘beschermd wonen’ is gericht op 24-uurs toezicht. Als die is gericht op komende 
           ‘participatie’ dan hoort die bij de Wmo. Is er een grote verwevenheid met “medicatie”, dan valt
            die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
• Tot 1 januari 2015 kan door het CIZ een indicatie worden afgegeven voor elke nu bestaande
            faciliteit, maar die zal een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor onder de 18 jaar gebeurt dat 
            door Bureau Jeugdzorg.
• Alle huidige Wmo-besluiten lopen ook in 2015 en volgende jaren door tot de afloop van de 
            overeengekomen termijn. De gemeente kan een overgangsregeling vaststellen, maar die moet 
            voldoen aan waarborgen van zorgvuldig handelen.
• Het bestaande ‘Mantelzorgcompliment’ stopt. De gemeente neemt in de Verordening op hoe 
            een blijk van waardering voor Mantelzorgers wordt vormgegeven.
• Maatschappelijk ondersteuning is beschikbaar voor iedereen, ongeacht inkomen en
            vermogen. MAAR…..de gemeente regelt in de Verordening voor welke voorziening er een
            Eigen Bijdrage is verschuldigd. De bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het niet-vrijge
            stelde deel van het vermogen, maar niet anders dan volgens wettelijk vastgestelde normen.
            De bijdrage is maximaal gelijk aan de kostprijs. Het berekenen en innen van de eigen bijdrage
            wordt onafhankelijk verzorgd door het CAK. De gemeente zal geen inzage krijgen in het inko 
            men, tenzij het om mensen met een sociale uitkering gaat.
• Ook de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) zal gaan verdwijnen.
            De gemeenten krijgen een budget om deze groep tegemoet te komen, Hiervoor zal elke 
            gemeente apart ene beleidsplan moeten opstellen.
• Het VN Verdrag ‘rechten van personen met een handicap’ wordt door het Rijk geratificeerd
            (ondertekend). De consequenties hieruit worden in fases uitgevoerd, met name de ‘toeganke 
            lijkheid’. Het VN Verdrag houdt  ‘het principe van gelijkheid voor iedereen’ in.
• De gemeente moet (onder andere) alle genoemde taken uitvoeren, terwijl fors wordt gekort in 
            de budgetten die nu beschikbaar zijn. Wel ontvangt de gemeente een aflopend bedrag voor het 
            opzetten van invoeren van de nieuwe taken en met name ook voor zaken als het opzetten van
            de  sociale wijkteams.n 
• Het ministerie  van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft toegezegd dat - halver-
            wege dit jaar - iedereen die nu gebruik maakt van AWBZ- en Wmo-zorg een persoonlijke
            brief krijgt met informatie. Ook komt daarin te staan over de overgang van persoonsgegevens  
            naar gemeenten en zorgverzekeraars. 
Voor alle vragen en opmerkingen kunt U terecht in ons Centrum voor Maatschappelijke Deelname, 
Europalaan 2, 5691 EN, Tel (0499) 491491          E-mail: cmd@sonenbreugel.nl

             Ad van den hurk
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Wat zijn weggeefwinkels?
Een weggeefwinkel is sociaal cement van een wijk en een winkel waar spullen gratis te verkrijgen 
zijn. Een wezenskenmerk van een weggeefwinkel is dat iedereen er welkom is, zowel om spullen te 
halen als om spullen te brengen. Omdat hergebruik beter is voor het milieu, en weggeefwinkels door-
gaans kampen met grote overschotten, is er ook bepaald geen aanleiding om de 1 wel en de ander niet 
toe te laten. Ook investeren vele weggeefwinkelaars hun tijd liever in mensen dan in administratie.
Het motto van de weggeefwinkels is ontleend aan Mahatma Gandhi:
'Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.' 
Een weggeefwinkel bij jou in de buurt zoeken of oprichten? Via de website hieronder vind je een 
adreslijst van weggeefwinkels en een schat aan informatie over het oprichten en draaiende houden van 
een weggeefwinkel.
http://weggeefwinkels.nl/

Run voor Kika
D.d. 22 juni 2014 vindt Run for KiKa plaats in Eindhoven Dit is een hardloopevenement waarbij 
hardlopers, vrijwilligers en sponsors zich inzetten voor Kika (kinderen kankervrij). Locatie: Aquabest, 
Ekkersweijer 1 5681 RZ Best). Tijdens de run zijn er leuke optredens en activiteiten voor het hele 
gezin. Iedereen is welkom op het terrein om mee te rennen of aan te moedigen op deze gezellige dag. 
Voor meer info: www.runforkika.nl

Politie 
Meer weten over  wat de politie bijv. doet tegen woninginbraak? Hier vindt u informatie over uiteen-
lopende onderwerpen en krijgt u praktische preventietips.
www.politie.nl/onderwerpen

Stichting MeeDoen Son en Breugel
Binnen de gemeente Son en Breugel is er een grote groep (> 120) kinderen/jongeren voor wie  het  
lastig is om aan te sluiten bij een (sport) vereniging of om mee te doen met reguliere vrijetijdsactivi-
teiten die worden georganiseerd. Daardoor is het voor hen ook moeilijk om in contact te komen met 
leeftijdsgenoten in ons dorp. Het kan zijn omdat ze niet zo zelfverzekerd zijn, een beperking hebben, 
op het speciaal onderwijs zitten, liever niet in een grote groep bezig zijn, niet goed in bewegen zijn,  
enz.

St. MeeDoen S&B organiseert maandelijks 
leuke vrijetijdsactiviteiten in S&B. 
Samen met sportverenigingen werken we ook 
aan een breed sportaanbod op maat waarin 
deze jongeren zich wel thuis kunnen voelen. 
En voor ouders bouwen we aan een netwerk 
waarin ervaringen en kennis gedeeld worden.
Neem eens een kijkje op onze website 

www.meedoensenb.nl 
voor het complete overzicht 
van onze activiteiten.

Weetjes & websites
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Wat zeg je?                                                                                                                                       
                                                                            

"Horen in Son en Breugel, lastiger dan je denkt. Maar … er kan aan 
gewerkt worden!”

Vitaal ouder worden, gaat niet vanzelf. Daar moet je iets vóór en áán doen. 
Er zijn hulpmiddelen, steuntjes in de rug, voor alle afnemende functies.
                                            • Je evenwicht laat je een beetje in de steek, of je knieën laten het afweten.
                                              Dan is er een stok of rollator.
                                           
                                           •  Zien je ogen niet meer alles wat ze zouden moeten zien? 
                                             Gelukkig zijn er brillen in alle soorten en  maten.                                 

                                           • En over brillen gesproken, een verhoogd toilet kan ook een uitkomst zijn.
                                           • Net zoals een traplift.
                                           • En wat te zeggen van muursteunen waaran je jezelf kunt vasthouden bij
                                              toilet, trap, keuken  en bad?                                                        
           

Maar dit artikel richt zich op een andere, soms heel lastige handicap: slechthorendheid.
Want slechthorendheid leidt tot misverstanden, verslechterende communicatie, tot eenzaamheid en 
uiteindelijk tot isolement.

Gelukkig is er als je niet goed hoort ook een hulpmiddel: een hoorapparaat.
Maar als je dat draagt, wil het niet zeggen dat daarmee het probleem uit de wereld is. Het is en blijft 
een hulpmiddel, maar wel een waar te weinig gebruik van wordt gemaakt.
Laat me dit uitleggen:

Een hoorapparaat is nog altijd geen algemeen geaccepteerd hulpmiddel zoals bijv. een bril. 
We blijven een beetje ijdel. Als je een hoorapparaat draagt, word je aangestaard. Het is ook een heel 
gedoe om het ding goed aan te doen. 
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Je moet echt leren om ermee om te gaan en jammer genoeg kun je er ook geen wonderen van verwach-
ten. Maar … je kunt wél weer meedoen in het sociale verkeer. Je kunt je partner, je kinderen en klein-
kinderen en je vrienden weer verstaan, naar de radio en televisie luisteren, telefoneren en de buitenbel 
horen. En er is naast je hoorapparaat ook andere daarop aansluitende apparatuur beschikbaar - al naar 
gelang de ernst van de handicap. 
Een hoorverlies van 30% is wel anders dan een hoorverlies van 70% of meer en de bruikbare en be-
schikbare extra apparatuur sluit daarbij aan.

Nu komt de ringleiding om de hoek kijken.
Ook een ringleiding is een hulpmiddel. Ringleidingen worden aangelegd in woonhuizen en in openba-
re gelegenheden. In de schouwburg bijvoorbeeld, de concertzaal, het gemeentehuis, kerken, auditoria, 
vergaderzalen → overal! Op het hoorapparaat zit een stand waarmee je via FM rechtstreeks het geluid 
kunt ontvangen. Een geweldige vooruitgang, maar nog steeds niet door iedereen die slechter hoort ont-
dekt. Zou het niet fantastisch zijn als we allemaal de ambtenaar achter het loket in het gemeentehuis 
weer zouden kunnen verstaan? Als de preek weer gevolgd kan worden in de kerk? De Harmonie in 
het Vestzaktheater? De optredens in D’nTref van Zonhove? Het afscheid in de aula van begraafplaats 
Wolfswinkel? De vergaderingen in Braecklant, de Zwaan, de Bongerd, de Landing, de Boerderij en de 
Sonnerie? En de raadsvergaderingen in het Gemeentehuis? Ach, er zijn nog zoveel meer voorbeelden.

Son en Breugel vergrijst. Dat betekent dat steeds meer ouderen gebruik moeten en zullen gaan maken 
van hulpmiddelen. En dat ringleidingen op de juiste plaatsen een direct effect zullen hebben op het 
‘mee kunnen doen’ in onze eigen gemeenschap. Dat een langzaam maar zeker optredend isolement 
voorkomen kan worden. Kortom dat Son en Breugel, ook voor slechthorenden van alle leeftijden, een 
fijne woonplaats zal zijn.

Tot slot een vraag aan iedereen in Son en Breugel die met slechthorendheid te maken heeft - zelf of in 
de familie. Deel met ons uw ervaringen. Laat ons weten hoeveel verschil het uitmaakt weer een vogel 
te kunnen horen tjilpen, de post in de bus te horen vallen, je kleinkind binnen te horen komen, een 
gesprek te kunnen volgen … 

Het Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (CG Platform)  wil zich inzetten om Son en Breugel 
weer een stukje toegankelijker en leefbaarder te maken voor alle bewoners! 
Mail of bel ons met uw ervaringen en vragen over slechthorendheid.

Yvonne Mulder

Mailadres CG Platform: cgplatformsonenbreugel@gmail.com
Telefoon CG Platform: 0499 479293
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Taal - De toegangspoort tot integratie
Er wonen meerdere vluchtelingen in Son en Breugel. Ze komen uit allerlei verschillende oorden 
maar de laatste tijd voornamelijk uit Syrië, Eritrea, Soedan en Somalië. Alle vluchtelingen hebben de 
verplichting binnen 3 jaar de Nederlandse taal te leren. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot en 
vereist een behoorlijke financiële investering van ongeveer € 3000. Gelukkig kan een vluchteling dit 
bedrag lenen en hoeft de nieuwkomer het niet terug te betalen als hij binnen 3 jaar alle examens van 
de inburgering gehaald heeft. 

De taleninstituten in Eindhoven leiden deze nieuwkomers op tot het behalen van de inburgeringexa-
mens maar dat is bij lange na niet voldoende om werkelijk te kunnen integreren. Vluchtelingenwerk 
Son en Breugel probeert via taalmaatjes onze nieuwe dorpsgenoten zich thuis te laten voelen in ons 
dorp door het geven van conversatielessen. Bovendien ondersteunen de taalmaatjes hun vluchteling 
bij wat ze moeten kennen voor de inburgering. Ieder taalmaatje doet het op zijn eigen manier en in 
zijn eigen tijd. Wij proberen voor elke leerling een passend taalmaatje te vinden. Géén klik, dan zoe-
ken we verder. Elke maandagochtend zijn we beschikbaar voor vragen en eventuele problemen. 
Met behulp van de Levgroep hebben wij al 18 taalmaatjes onder onze hoede. Het is verrassend om 
te zien hoe prettig het contact onderling meestal is. Er is vaak grote interesse in beider leefwerelden; 
echt een ontmoeting tussen twee culturen. 

Ook voor de begeleiders van Vluchtelingenwerk zijn de taalmaatjes een grote steun aangezien zij met 
grote regelmaat onze nieuwe dorpsgenoten zien. De bijdrage van de taalmaatjes aan het leefklimaat in 
ons dorp is van onschatbare waarde. 
               Cora Carp en Liesbeth de Bruijn 
               Vluchtelingenwerk Son en Breugel 

Breugelse geloofsgemeenschap
Twee en een half jaar geleden was voor Breugel het moment daar dat 
de St. Genovevaparochie  ophield te bestaan als zelfstandige parochie 
en gingen we op in de fusieparochie van de Heilige Oda.
Het is een intensieve periode geweest waarbij we veel oude dingen los 
moesten laten, waaronder de aanwezigheid van een eigen pastoor als 
bindende factor in de Breugelse gemeenschap.

Inmiddels begint de geloofsgemeenschap langzaam maar zeker haar 
weg te vinden in het grotere  geheel, met gedeelde taken waar mogelijk, 
maar ook eigenheid waar kan. 
De periodieke uitgave GenovevaBerichten (GB) is een voorbeeld van zo'n stukje eigenheid. 
Er staan Breugelse nieuwtjes in, over dopelingen, communicanten, overledenen. Maar ook verhalen 
van en over de vrijwilligers, 
rijkelijk voorzien van foto's. Daarnaast staat er praktische informatie in over mistijden, nuttige tele-
foonnummers en adressen.

De reacties die we krijgen over de GenovevaBerichten is dat het een informatiebron is over en voor de 
Breugelse parochianen en dat is uiteindelijk het belangrijkste doel van de GB.
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Rolstoelpad in het bosgebied van Zonhove
U heeft er vast al wel van gehoord: er is een plan om een rolstoelpad aan te leggen in het prachtige 
bosgebied achter op het terrein van Zonhove. Er is vorig jaar een werkgroep opgericht met de wellui-
dende naam: ‘Wandelen op Wielen’. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers van: de Stichting Welzijn 
Zonhove, Klankbordgroep Staatsbosbeheer, het IVN en het Chronisch zieken en Gehandicapten Plat-
form. Deze werkgroep stelt zich tot doel om in de prachtige natuur binnen de gemeente Son en Breu-
gel een aantal rolstoelpaden aan te leggen. Daarmee wordt bereikt dat ook mensen met een rolstoel 
kunnen genieten van deze natuur. 

Het zal duidelijk zijn dat het moet gaan om een natuurlijk wijze van aanleg zodat de natuur niet extra 
verstoord wordt. Hiervoor is gekozen, in overleg met onze gemeente, voor het natuurlijke product 
Dolomiet. Dat heeft een zandkleur maar wordt na het aanbrengen erg hard zodat het stevig genoeg is 
voor het berijden ervan met rolstoelen.

Het eerste project wat ter hand is genomen door de werkgroep ‘Wandelen op Wielen’ is het aanleggen 
van een rolstoelpad in het bosgebied achter op het terrein van Zonhove daar waar de Grote Beek door 
heen loopt. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met SWZ, de Stichting waar Zonhove onder valt en 
met de gemeente. Er is een uitgebreid projectplan gemaakt voor het pad dat 600 meter lang wordt en 
verbindingen zal krijgen naar de ABC-staeten en naar de Bontstraat. Zodat zo veel mogelijk mensen 
uit ons dorp samen met de bewoners van Zonhove gebruik kunnen maken van het rolstoelpad.

     

                Tekening met in het midden waar 
                het rolstoelpad wordt aangelegd.

Momenteel worden de vergunningen geregeld en wordt aan de financiering gewerkt. Er is er al heel 
wat sponsorgeld opgehaald bij bedrijven en organisaties, zodat de helft van de begroting al ‘binnen’ is. 
Er lopen nog 2 aanvragen bij vermogensfondsen. Zodra dit is toegezegd, is de begroting gedekt en 
kunnen we de opdracht geven voor de aanleg. Wanneer het allemaal meezit, kan de opening in septem-
ber/oktober plaatsvinden. U zult er zeker van horen. 

Meer informatie bij de deelnemende 4 organisaties van de werkgroep: 
Wandelen op Wielen of Jan de Lange (jan.delange@kpnmail.nl of 0499-479293)

Gebreukers groep
Son en Breugel
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Op pad met 'Scoot on Route'
De scootmobielgroep van het Chronisch zieken en 
Gehandicapten Platform Son en Breugel 'Scoot on route' 
is al weer aan het seizoen begonnen met de eerste 
tocht. Dat was op dinsdag 6 mei jl. en de tocht ging dit keer 
naar de vis- en recreatieplas Ekkersweijer. 
De conclusie van de deelnemers was dat het een prachtige 
afwisselende tocht met een heerlijke koffiestop aan het 
water.

In het zomerseizoen gaan we elke maand op pad. Dat doen we in principe elke eerste dinsdag van de 
maand. Het vertrek is om 10.30 uur van het Raadhuisplein. De tocht van 3 juni naar het Vresselse Bos 
en Nijnsel zal al wel verreden zijn wanneer u dit blad 
onder ogen krijgt. 
Ook de gezamenlijke deelname op woensdag 11 juni aan
de avondvierdaagse georganiseerd door Scouting
Margaritha Sinclair is dan al 'verreden'.
De volgende tochten zijn op dinsdagmorgen 8 juli (let op
geen 1e dinsdag) naar Lieshout, op dinsdagmorgen 
5 augustus naar Nederwetten en het Dommeldal en op
dinsdagmorgen 2 september hiervan ligt het doel nog vast.

Maar ook buiten het seizoen met de tochten komen we elke maand op de eerste dinsdag bij elkaar. 
We drinken koffie en af en toe komt er een interessante spreker waar wij als mensen met een chro-
nisch ziekte en/of beperking wat aan hebben.

Bent u er volgende keer ook bij?

Heeft u ook een scootmobiel en wilt u zich aan sluiten bij de scootmobielgroep 'Scoot on Route' laat 
het ons weten. Wij sturen u dan de Nieuwsbrief met het programma. 
U kunt zich aanmelden via de e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
of tel.: 06-42678852 (Janneke Busko) of (0499) 479293 (Jan de Lange).
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Keurmerk: Goed Geregeld behaald!! 
Met trots kunnen we melden dat het Bijna Thuis Huis van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligers-
werk het Kwaliteits Keurmerk: Goed Geregeld heeft behaald! We zijn de eerste organisatie in Son en 
Breugel die dit keurmerk hebben mogen ontvangen.
Een mooi resultaat waardoor wij aan de vrijwilligers en aan de “buitenwereld” laten zien dat wij het 
vrijwilligerswerk van onschatbare waarde vinden en daarom goed geregeld hebben. 
Onze burgemeester Hans Gaillard heeft het verkregen certificaat overhandigd. 

Graag willen wij de vrijwilligers van de werkgroep die hieraan hebben meegewerkt van harte bedan-
ken voor hun inzet hierbij. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en coördinatoren van het Bijna Thuis Huis, Sjef den Uijl

Ontmoetingsgroep voor ex-mantelzorgers
Son en Breugel heeft al een mantelzorgcafé waar veel mensen op af komen. Hier komen mantelzor-
gers die elkaar treffen en vrijuit kunnen praten over datgene wat ze meemaken als mantelzorger en 
waar ze tegenaan lopen. Mantelzorgers waarvan het familielid overlijdt - waar ze voor gezorgd hebben 
- vallen vaak in een zwart gat. Opeens hoeven ze niet meer te zorgen voor die ander. 
Voor deze ex-mantelzorgers is er door de LEVgroep in samenwerking met Stichting Zelfhulp Netwerk 
Eindhoven een groep gestart.

Doel van deze groep voor ex-mantelzorgers is dat zij bij elkaar hun verhaal kwijt kunnen, elkaar advi-
seren en misschien samen dingen gaan ondernemen.
Er ís gebleken dat er behoefte bestaat aan een dergelijke ontmoetingsgroep. We zien nu dat de ex-man-
telzorgers naar het mantelzorgcafé blijven komen. Op zich zijn ze daar van harte welkom. 
Het is ook vertrouwd voor hen omdat ze de mensen kennen waar ze lang mee opgetrokken hebben. 
Maar toch heeft een ex-mantelzorger andere behoeftes dan een mantelzorger. Het is fijn dat we hen nu 
in een andere groep onder kunnen brengen.
De groep is een keer per maand in het gebouw van het CMD aan de Europalaan 2. Er is een vaste dag, 
op woensdag.
Ex-mantelzorgers kunnen terecht voor informatie of zich opgeven bij Marlies Kivits, coördinator man-
telzorgsteunpunt. 
E-mail: marlies.kivits@levgroep.nl tel: 0499-745050 tussen 10.00-14.00 uur.
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SonenBreugelVerbonden.nl van start!

                                                                                                               voor iedereen in het dorp !

De website SonenBreugelVerbonden.nl is begin 2014 van start gegaan. Dit internetportaal is ontwik-
keld zodat inwoners, verenigingen, organisaties en andere groepen, die actief zijn binnen Son en Breu-
gel, gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Zie ook de vorige Nieuwsbrief.
Het portaal speelt hiermee in op de ontwikkelingen in de samenleving waarbij de burgers meer voor 
zichzelf en hun omgeving moeten gaan zorgen. Een portaal waar plaatselijke informatie snel te vinden 
is, maar vooral hulp aan elkaar gemakkelijk geboden en gevonden kan worden. 
Een team van vrijwilligers is samen met de diverse partners bezig om dit portaal voor de bewoners zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Een portaal voor iedereen in Son en Breugel! Dus ook voor u!
Het internetportaal is als een voordeur naar Son en Breugel, haar bewoners, diensten en producten 
maar ook naar hetgeen in het dorp wordt georganiseerd. Iedereen kan zoeken naar onderwerpen die 
voor hem of haar interessant zijn. Ook kan een gedeelte van de site naar eigen voorkeur worden inge-
vuld met de diensten en berichten die u graag ontvangt.

Wat kunt u verwachten van SonenBreugelVerbonden.nl?
Neem een kijkje op het portaal! Daar kunt u – zonder aanmelden – al direct veel informatie ontvangen 
over wat er zich in Son en Breugel afspeelt. Zo kunt u bijvoorbeeld direct live-beelden volgen van 
belangrijke evenementen. Te denken aan het IJsfeest, Koningsdag en een verkiezingsdebat. 
Er is voor iedereen van alle leeftijden interessant nieuws te halen. 

Als u een stapje verder gaat en zich registreert als deelnemer, dan krijgt u meer mogelijkheden. 
Aanmelden is gratis en heel eenvoudig. Na aanmelding heeft u ook de mogelijkheid om: 
1.  niet alleen informatie te ontvangen, maar u kunt dan ook berichten plaatsen en uitwisselen (dorps-
nieuws, actueel en interactief),
2.  gemakkelijk zelf 'groepen' vormen (met andere bewoners uit de straat, buurt, verenigingen,  clubs),
3.  toegang te krijgen tot 'diensten' die speciaal door de partners worden ontwikkeld.

1: Informatie
Het portaal biedt op verschillende manieren actueel nieuws aan. Bijvoorbeeld onder de knop (app) 
Dorpsnieuws vindt u actuele informatie over ons dorp. Bewoners plaatsen berichten over interessante 
evenementen in het dorp. Specifieke gebeurtenissen of typische onderwerpen kunnen worden vermeld. 
Ook foto’s worden op de site gezet. Hier wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt. Maar ook worden 
rechtstreekse beelden uitgezonden van belangrijke gebeurtenissen (SBV-TV). Zo zijn onlangs met 
groot succes de verkiezingsdebatten in het Vestzaktheater, de Paaswake en festiviteiten op de Konings-
dag rechtstreeks uitgezonden. 
Na aanmelding kunt u ook nu nog deze beelden onder de knop (app) SBV-TV bij 'uitzending gemist' 
terugzien.
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2: 'Groepsvorming'
Bewoners kunnen op het portaal gemakkelijk een eigen “groep” vormen. Op die manier kunnen de 
aangesloten deelnemers van de groep elkaar eenvoudig onderling bereiken, informeren en elkaar vra-
gen stellen. Een eerste voorbeeld daarvan is “buurtplein Apollolaan”. De bewoners vormen een eigen 
“groep” en kunnen met een klik elkaar bereiken en informeren. Ook elkaar vragen stellen is nu mo-
gelijk (buurthulp). Niet alleen wijken of buurten kunnen een “groep” vormen maar bijvoorbeeld ook 
verenigingen, commissies, scholen of leesclubs.

3: Diensten
Wie zich heeft aangemeld kan van verschillende 'diensten' gebruik maken. Dit kunnen reeds bestaande 
diensten zijn zoals spelletjes, 9292 vervoer, dorpsgids -.maar met een web-cam ook  'beeldbellen'. 
Met de 'beeldbel' mogelijkheid kun je elkaar niet alleen horen maar ook zien. Handig, mogelijk ook 
om bijvoorbeeld de veiligheid te vergroten. Of te gebruiken bij oppassen.
Ook de partners in het project ontwikkelen nu samen met de projectgroep nieuwe diensten. Voorbeeld 
hiervan is de 'hobby en vrije tijd'  app van Archipel die spoedig voor alle aangemelde bewoners be-
schikbaar komt. Deze dienst maakt het mogelijk snel een overzicht te krijgen van alle activiteiten die 
worden georganiseerd. Dit varieert van de gymclub tot muzikale optredens. In eerste instantie zijn er 
onder deze dienst activiteiten te vinden van Archipel Berkenstaete en Vloed, maar dit wordt uitgebreid 
naar activiteiten van vele partijen in Son en Breugel. Zo werken alle partners (Archipel, SWZ Zon-
hove, de LEV groep, ZuidZorg, de Bibliotheek) ieder aan hun eigen specifieke dienst.

Wat zijn de verdere ontwikkelingen?
Inmiddels zijn er nu meer dan 250 inwoners die zich hebben aangemeld op het portaal. 
Een Ontwikkelgroep bestaande uit een 50-tal bewoners denkt onder leiding van Fontys Hogeschool 
mee over welke diensten nog meer interessant zijn om op het portaal te zetten.
Op dit moment wordt ook de openingspagina aantrekkelijker gemaakt. Veel plaatselijke informatie en 
verwijzingen moeten daar uiteindelijk op te vinden zijn. Meerdere 'groepen' gaan in navolging van de 
Apollolaan van het portaal gebruik maken. De rechtstreekse beelden van belangrijke gebeurtenissen en 
evenementen worden uitgebreid. Denk aan de bevrijdingsfeesten op 17 september. Hierbij worden ook 
scholen ingeschakeld.
De promotie in het dorp wordt uitgebreid.
Over 1 jaar moet de site in zijn definitieve vorm gereed zijn.

Aanmelden?
Als u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dat gemakkelijk en gratis doen op de openings-pagina. 
Neem eens een kijkje op www.SonenBreugelVerbonden.nl

Als u op een of andere manier een bijdrage wilt leveren of vragen hebt,  neem gerust contact met ons 
op via info@SonenBreugelVerbonden.nl  

Volg ons! op Twitter en Facebook!

@SBVerbonden
www.facebook.com/sonenbreugelverbonden

namens SonenBreugelVerbonden.nl

                                                                                                                                   Thijs Wijnakker
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Zorg aan huis
Er zijn in Son en Breugel verschillende thuiszorgorganisaties actief waar u een beroep op kunt doen. 
Dit keer geeft Archipel Zorggroep aan wat zij te bieden hebben. 

Zoals wellicht bij u bekend bieden wij als afdeling Zorg aan Huis van Archipel Berkenstaete bij alle 
inwoners in Son en Breugel zorg.

Wij werken met 3 wijkteams. Deze wijkteams regelen en leveren zorg op maat bij u thuis.
Ieder wijkteam heeft een wijk (zie beneden) van Son en Breugel onder haar hoede. Dit houdt in dat de 
cliënt meer persoonlijk contact heeft met de zorgmedewerker en verzorgd wordt door een kleine groep 
medewerkers. Dit schept een vertrouwensband.
Als u contact wilt met een wijkteam kunt u met onderstaande mailadressen of telefoonnummers 
contact leggen,
  Voor de wijken Centrum en het Harde Ven
zah.centrum.hardeven@archipelzorggroep.nl 06-12616204
  Voor de wijken Breugel, de Gentiaan, Breeakker en Sonniuspark
zah.noord.oost@archipelzorggroep.nl 06-13661873
  Voor de wijken de Vloed en 't Zand
zah.zand.vloed@archipelzorggroep.nl 06-30577864

Tevens worden door Archipel wijkverpleegkundigen ingezet die directer contact hebben met huisarts, 
de fysiotherapeut, het ziekenhuis en andere instanties. Hierdoor worden problemen vroegtijdig gesig-
naleerd en aangepakt.
De wijkverpleegkundige legt huisbezoeken af bij( kwetsbare ouderen) van 55 jaar en ouder. 
Het doel is om samen met de wijkbewoners gepaste zorg in te zetten.
Op verzoek van de wijkbewoner, familie, mantelzorger of een verwijzer komt de wijkverpleegkundige 
bij u op huisbezoek.

Voor Son en Breugel ben ik, Diana de Pon, aangesteld als uw wijkverpleegkundige, zie beneden 
mijn mailadres en telefoonnummer. Vanaf vrijdag 6 juni start ik met een wijkverpleegkundig inloop 
spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen bewoners van Son en Breugel vrijblijvend bij mij terecht met 
vragen rondom zorg en welzijn.
Als ik niet meteen een passend antwoord heb op de vraag kan er een vervolg afspraak worden gepland 
om samen met de vraagsteller naar de best passende oplossing te zoeken.
Hopelijk kan ik op deze laagdrempelige wijze veel mensen ondersteunen in hun wens om zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
Het inloop spreekuur is iedere vrijdagochtend van 10.30-12.00 uur in de Boerderij, Leeuwstraat, in 
Breugel.
Met vriendelijke groet,
Diana de Pon

Wijkverpleegkundige Son& Breugel
Locatie Berkenstaete van Archipel.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-17.00 uur.
Bij geen gehoor 040-2646464 Archipel servicepunt.
Archipel
Bontstraat 71
5691SV Son & Breugel
t (0499) 333 00 0
diana.de.pon@archipelzorggroep.nl
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Weetjes & websites
orgeloos genieten en herstellen
De Atlas van Zorg & Vakantie is een online wegwijzer op het gebied van ontspanning en herstel.
Hier vind je informatie over aangepaste vakanties (rolstoelvriendelijk al dan niet met zorg en hulpmid
delen) en kuur- en hersteloorden in binnen- en buitenland.
orghotes
Herstellen na een operatie of opname in het ziekenhuis? Of zorgeloos genieten tijdens een vakantie?
Dat kan binnen een Zorghotel. Het is vergelijkbaar met een gewoon hotel, maar dan n waar 24 uur
dienst- en zorgverlening wordt geboden.
Lees meer: www.atlasvanzorgvakantie.nl

mgaan met uw klachten bij chronische gewrichtsproblemen
Luister naar uw lichaam.
Pijn kan verschillende oorzaken hebben. Probeer de oorzaak van uw pijn te ontdekken en probeer dan
een manier te vinden om ermee om te gaan. Overleg eventueel met uw arts of therapeut.
Pijn na een operatie of behandeling
Als u pijn heeft na een operatie dan kunt u het beste met uw behandelaar overleggen wat goed voor u
is: rust of juist bewegen. Heeft u pijn gekregen na een behandeling houdt dan goed bij waar u precies
pijn heeft en hoe lang e pijn aanhoudt. Meldt het bij een volgend bezoek aan uw arts of therapeut
zodat zij/hij er rekening mee kan houden.
Pijn na belasting
Krijgt u na een gewone dagelijkse bezigheid pijn die langer dan een half uur aanhoudt? Dan is het
waarschijnlijk overbelasting. Het is dan verstandig om na te gaan wat u precies gedaan heeft en hoe u
dit deed. Probeer te bedenken wat u een volgende keer anders kunt doen om overbelasting te
voorkomen.
Pijn zonder aanwijsbare aanleiding
Heeft u pijn zonder dat er een inspanning, behandeling of ingreep aan vooraf is gegaan? Dat kan
betekenen dat uw artrose actiever wordt. Soms gaat dit gepaard met ontstekingen aan uw gewrichten.
Een gewricht is ontstoken als het warm aanvoelt, gezwollen is en pijn doet.
Meestal is het verstandig om te blijven bewegen, ook als uw aandoening actiever wordt.
Maar soms is het beter om dit juist niet te doen. Overleg altijd met uw arts of therapeut wat u het beste
 kunt doen als u meer pijn krijgt aan uw gewrichten.
Bron: reumafonds 
Doe de artrose kennis test op http://artrosetest.reumafonds.nl/
1,1 miljoen mensen in Nederland hebben artrose. De kans is groot dat u of iemand in uw omgeving
artrose heeft. Maar hoe zit het eigenlijk met uw kennis over deze aandoening?
Doe nu de artrose kennistest en ontvang per mail de antwoorden op de 10 vragen in een uitgebreid
artrosedossier.www.npcf.nl
 De Nederlandse Patinten en Consumenten Federatie maakt zich sterk voor alle mensen die zorg
nodig hebben, nu of later. U vindt er vele actuele informatie en u kunt uw mening geven over
verschillende zaken. Er zit een link op naar de online Nieuwsbrief van de NPCF,
Zorgzine.npcf.nl. over een actueel zorgthema.

Scootmobiel of andere hulpmiddelen huren voor uw vakantie
U kunt voor uw vakantie betrouwbaar een scootmobiel of een ander hulpmiddel huren bij o.a.:
edon, dit is een onderdeel van de firma Medu waar ook Ligtvoet onderdeel van is. Ligtvoet is
momenteel de leverancier van de scootmobielen en andere hulpmiddelen via de Wmo in onze
gemeente.
U kunt hiervoor naar hun website: www.medipoint.nl of telefoonnummer: 0900-1121125
elo, hiervoor kunt u de website: www.welzorg.nl of telefoonnummer: 0990-0400097
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