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VAN DE BESTUURS- EN  REDACTIETAFEL   
 

Beste lezers, 
 

Hoewel je het niet zou zeggen door alle coronamaatregelen, 
gaat het gewone leven ook door. Het is na de winter 
gewoon weer lente geworden. We hebben nu, half maart, 

zelfs al een paar zomerse dagen gehad. Begin april vieren 
we weer Pasen. 
 
We willen het in ons blad niet veel over corona hebben want 
u wordt er elke dag mee geconfronteerd. Toch ontkomen 

we er ook niet aan want opnieuw moeten we melden dat er 
nog geen activiteiten georganiseerd mogen worden 

vanwege de coronamaatregelen. Toch wilden we, zoals 
altijd in april, wel een editie van de Senioren Informatie 
uitbrengen. Dit vooral om contact met u te houden en u te 

informeren over andere zaken dan de gebruikelijke 
activiteiten. 
 

Wat is er de afgelopen maanden, na de 
decembereditie, zoal gebeurd? 
Op 22 december bestond de Stiwo 

Hoogmade-Woubrugge 40 jaar. Op deze 
dag was Mien Hoogenboom 40 jaar 

bestuurslid en onze voorzitter heeft 
haar op deze dag verrast met een leuke 
attentie.  

 
Ons jubileum konden we niet vieren. 

We wilden het toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en 
alle senioren een welverdiend oppeppertje geven. Daarom 
kwam er eind januari een draaiorgel langs in Hoogmade en 

Woubrugge en dan vooral bij de concentraties van 
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bejaardenwoningen om u met vrolijke klanken een muzikale 

groet te brengen. 

   
 
Eind december hebben al onze vrijwilligers, onder andere 

de chauffeurs van Tafeltje-dek-je, van het bestuur een 
overheerlijke kerststol thuisbezorgd gekregen als dank voor 

hun inzet in het afgelopen moeilijke jaar. 
 
De jeugd, met hun jeugdwerker van Driemaster, verraste 

verschillende ouderen uit Hoogmade met oliebollen. We 
hoorden dat ze heerlijk smaakten. 
 
Ook kreeg u, als lezer van Senioren Informatie, van ons 
een mooie kaart in de bus met kerst- en nieuwjaarswensen. 
 
Aan de enquête en de rebus in de decembereditie hebben, 

ondanks onze oproep, weinig lezers meegedaan. Diegenen 
die de enquête wel invulden waren tevreden over de 
activiteiten en over de Senioren Informatie. We gaan dus zo 

door. 
Laat het bestuur of de redactie echter weten als u 

suggesties heeft. U kunt hen gerust bellen of aanspreken 
als u ze tegenkomt. 
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Bij de rebus zat een addertje onder het gras. Anders was 

deze wel heel gemakkelijk op te lossen geweest. Er moest 
antwoord worden gegeven op de oplossing van de 

rebusvraag. Riet Zwetsloot, familie Van Dorp en Tonnie Pell 
hadden deze strikvraag door en hebben een bloemenbon 

ontvangen. De rest van de inzenders kreeg als troostprijs 
een tablet chocolade als dank voor hun deelname. 
 

Woudsoord levert sinds mei 2020 geen warme maaltijden 
aan Tafeltje-dek-je. Het zorgcentrum kon niet voldoen aan 

de wettelijke voorschriften. Het bestuur is, samen met de 
Stiwo’s uit Leimuiden-Rijnsaterwoude en voormalig 
Alkemade, op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier van 

warme maaltijden. Zij hebben deze gevonden in Apetito. 
Na een degelijke voorbereiding, zoals het informeren van 

de gebruikers en chauffeurs over de wijzigingen in het 
bestellen en bezorgen, heeft op 11 mei 2020 een soepele 
overgang plaatsgevonden naar Apetito. Er waren slechts 

een paar kleine strubbelingen in de beginfase. Deze 
maaltijden, met méér keuze voor de cliënten, zijn slechts 

iets duurder in prijs (van € 7,25 naar € 7,37) en worden 7 
dagen per week door vrijwillige chauffeurs bij de gebruikers 
aan huis bezorgd. Deze chauffeurs verdienen een groot 

compliment. In weer en wind, sneeuw of gladheid en 
ondanks corona, brengen zij de maaltijden dagelijks rond.                                
              

 

                               



                                        6 

Waarover kunt u lezen in deze editie van Senioren 

Informatie? Niet over geplande activiteiten in ieder geval, 
hoewel we optimistisch blijven. De najaarsfeestmiddag 

hebben we daarom al gepland en wel op donderdag 21 
oktober. De middag wordt opgeluisterd door muziek en 

showgezelschap "Sempre Avanti". We hopen dat iedereen 
tegen die tijd is gevaccineerd en we veilig van een gezellige 
middag kunnen genieten. Zodra het mogelijk is om de 

andere gebruikelijke activiteiten weer te organiseren, hoort 
u van ons.  

 

               
 
Verder hebben wij weer de berichten van de gemeente en 
De Driemaster ontvangen en de vaste bijdrage van onze 

columniste Judy Wagenaar.  
Ook zijn er interessante artikeltjes in de rubriek Voor u 

gelezen. U hoeft niet alles in één keer te lezen. Misschien is 
het zelfs nuttig om ze op een later tijdstip nog eens te 
herlezen om ze in de praktijk te brengen. Doe er uw 

voordeel mee.   
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Tot slot nog een wijziging in deze editie. 

De opsomming van de belangrijke 
telefoonnummers hebben wij in een 

aparte bewaareditie gezet. U vindt deze 
als bijlage bijgevoegd en niet meer in 

iedere editie van Senioren Informatie. 
Bewaar hem zodat u in voorkomende 
gevallen de op te zoeken informatie bij 

de hand heeft. 
 

Veel leesplezier en hopelijk kunnen we elkaar spoedig in 
levende lijve weer ontmoeten. 
 

Bestuur en redactie 
 

  

   ################################## 
 
 

 
Het effect van de lente 
 
De dagen lengen in de lente weer en het zonlicht wordt 
sterker. Dat heeft effect op mensen doordat de hoeveelheid 

serotonine en dopamine hoger wordt. Dit zorgt voor een 
algemeen welbevinden en enige euforie, in het bijzonder bij 

mensen die veel buiten zijn.  
Naast deze positieve effecten treedt ook voorjaarsmoeheid 
op, wat volgens onbewezen theorie te wijten zou zijn aan 

een hoge concentratie melatonine. 
Bron: Mariakalender 
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Uit het hart gegrepen: Wel veel soep (s) 

 
Elke maand heb ik een eetclub met twee andere 

weduwvrouwen, beiden veel ouder dan ik. Om de beurt 
koken we voor elkaar en één van die dames maakt soep net 

als mijn moeder deed. Hoeveel gezinnen zouden er niet 
geweest zijn waar op zondag vroeger verse groentesoep 
gegeten werd? Eerst moesten mergpijp en soepvlees 

getrokken worden. Daarna kwam de helft van mijn moeder 
en de helft van Honig of Knorr. Zij sneed soepgroentes fijn 

en draaide de gehaktballetjes, met soms drie tegelijk in 
haar handen. Ze kneep ook nog de vermicelli erboven uit in 
stukjes en als alles dan uiteindelijk stond te pruttelen 

moest er natuurlijk nog de onmisbare eigen geknipte 
bladselderij en peterselie in. Ik hoef die kruiden maar te 

ruiken en ik sta weer bij mijn moeder in de keuken. 
 

       
 
 
Jarenlang maakte ik zo ook mijn soep tot een buurvrouw 

me vertelde dat alle groente tot soep gemaakt kon worden. 
Ik hoefde alleen maar maandagochtend in mijn groentela te 

kijken en alle verlepte en gerimpelde groenten stuk te 
snijden en in een laag water te koken. Bouillonblokjes erbij, 
uitje knoflook en nog andere gewenste kruiden. Na 

minimaal een half uur koken de blender erop en klaar is 
kees. En het werkt. De soep heeft soms een vreemde kleur 

maar lekker is hij altijd. 
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Wie in de supermarkt om zich heen kijkt ziet een legio aan 

verse pakketten voor allerlei soepen zoals pompoensoep, 
erwtensoep maar ook courgettesoep en ga zo maar door. 

Voor alles is een markt en wie niet zelf de ingrediënten wil 
zoeken voor de soep kan zo’n pakket kopen. Handig maar 

duur.  
 
Om u mee te laten genieten van wel veel soep(s) nog een 

eigen tip. Wilt u een Indisch tintje aan uw soep geven, voeg 
er dan oriëntaalse kruiden aan toe en een blikje kokosmelk. 

Hetzelfde geldt voor een Italiaans tintje met een handje vol 
gemixte Italiaanse kruiden erin waant u zich in Italië. Maar 
dan wel verse tomaten gebruiken anders wordt het níet 

veel soeps. 
Judy Wagenaar 

 
     ############################### 

 

 

Een glimlach doet wonderen, 

verwarmt en maakt blij. 
 

Een zeer groot voordeel van de ouderdom 
is dat bijna iedere fout 
aan je leeftijd wordt toegeschreven. 

Senior, Mariakalender april 2013 
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BERICHT VAN DE GEMEENTE  

 
 

 
Stel dat u als inwoner een beroep wilt doen op bepaalde 

hulp, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), dan mag u bij het bespreken van de aanvraag 
iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. 

Maar dat mag ook een meedenker zijn. Een meedenker is 
een opgeleide vrijwilliger die inwoners gratis ondersteunt en 

meedenkt vanuit hun eigen ervaring of het werk dat ze 
doen. Dit geldt ook voor hulp bij zaken als jeugdhulp, 
welzijn, (preventieve) zorg, onderwijs, wonen, werk en 

inkomen. 
 

WAT DOET EEN MEEDENKER 
Een meedenker helpt en denkt mee over zorg en 
ondersteuning: wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? 

De meedenker kan onder andere: 
 • helpen met uitzoeken wat uw vragen en wensen   

   zijn en deze te verwoorden 
 • meegaan naar gesprekken of gesprekken bij u thuis 
 • helpen bij het zoeken naar de juiste informatie 
 • uitleggen hoe een aanvraag verloopt 
 • helpen bij het maken van eigen keuzes 
 • meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met 
   mensen in de eigen omgeving 
 • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden 

   in de buurt 
 

EEN MEEDENKER KAN U HELPEN MET HET VOEREN VAN 
EEN GESPREK MET: 
 • Het Kernteam  • de gemeente  

      (Serviceplein) 
 • Participe (WMO)  • Tom in de Buurt 
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HULP VAN EEN MEEDENKER AANVRAGEN  
Neem bij voorkeur contact op via: 
meedenkers@dedriemaster.nu 
Of bel op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 
uur naar de Infolijn: 071 331 7967 
 
MEEDENKER WORDEN? 
WIL JIJ HET VERSCHIL MAKEN VOOR KWETSBARE KAAG & 

BRAASSEMERS? 
Als vrijwillige meedenker help je inwoners op weg in het 

ingewikkelde veld van jeugdhulp, WMO, werk, inkomen en 
wonen. Je bent onafhankelijk en zorgt ervoor dat de 
inwoner de juiste ondersteuning ontvangt. 
    

 
  ######################### 

 
 
 

 
Gedichtje 

 
Bloem 
Als een bloem zo is het leven. 

’t Begin is teer en klein. 
De één bloeit heel uitbundig, 

de ander geurt heel fijn. 
Sommige bloemen blijven lang, 
weer anderen blijven even. 

Vraag niet bij welke groep je 
hoort: 

Het is ’t geheim van het leven. 
 
Bron: Mariakalender, ingezonden 

door R.P. te N. 
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BERICHTEN VAN DE DRIEMASTER   
 

 

Koffieochtenden voor mantelzorgers 
Elke maand organiseert De Driemaster een 
koffieochtend voor mantelzorgers. We komen in een klein 

groepje samen om elkaar te ontmoeten, te steunen, te zien 
en naar elkaar te luisteren. Soms staat er een thema op het 

programma zoals ontspanning of financiële ondersteuning, 
respijtzorg enz. Gezellig als u een keer aanschuift. U moet 
zich hiervoor aanmelden. Dit kan door te mailen naar 

mantelzorgpunt@dedriemaster.nu of door te bellen met 
Manon Kuipers 06-34030932 (maandag t/m 

donderdagochtend). We hanteren een maximaal aantal 
bezoekers en vol is vol. De eerstvolgende data zijn: 12 april 
in De Spreng te Oude Wetering en 11 mei in De Ontmoeting 

in Leimuiden. U bent (na aanmelding) welkom van 10.00 
tot 11.30 uur. 
 
Training Zelfzorg & Ontspanning voor mantelzorgers 
Wanneer je structureel voor iemand anders zorgt, is het 

belangrijk voldoende aandacht aan jezelf te besteden en 
goed voor jezelf te zorgen. In de praktijk kan dit als een 

grote uitdaging voelen.  
In deze training van drie bijeenkomsten staat centraal hoe 

je als mantelzorger goed voor jezelf kunt zorgen. Thema’s 
die in de training aan bod komen zijn: zelfzorg, 
energiebalans, grenzen stellen, positieve gezondheid, 

opkomen voor je zelf, omgaan met zorgen.  
U volgt de cursus samen met andere mantelzorgers en 

heeft dus contact met lotgenoten. We gaan vooral aan de 
slag, u gaat zelf ervaren hoe het is om te 
denken in mogelijkheden en hoe u uw 

eigen gezondheid positief kunt 
beïnvloeden. 

mailto:mantelzorgpunt@dedriemaster.nu
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Na afloop van de training ontvangt u gratis een exemplaar 

van het boek Klein geluk voor de mantelzorger, een 
onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen.  
Cursusleider: Mantelzorgconsulent en tevens Yoga 
Nidradocent Wendy Nederend  

Datum: 17 mei, 31 mei en 14 juni 2021. Deelname is 
gratis. 
Tijdstip: 10.00 -11.30 uur 

Locatie: Multifunctioneel Centrum De Spreng, Kerkstraat 50 
Oude Wetering 

Aanmelden kan via Mantelzorgpunt@dedriemaster.nu of 
bellen met Manon Kuipers 06-34030932 (maandag t/m 
donderdagochtend) 
 
Dag van de mantelzorg 

Afgelopen november kon de Dag van de Mantelzorg helaas 
niet gevierd worden zoals gepland. Wel hadden we een 
mooi programma wat we graag met jullie zouden willen 

delen. Daarom organiseert Mantelzorgpunt De Driemaster 
op dinsdag 15 juni 2021 opnieuw de Dag van de 

Mantelzorg. Wij geven deze bijzondere dag een muzikaal 
tintje door middel van een muzikale workshop. De dag is 
opgesplitst in twee aparte programma’s. Voor beide 

programma’s geldt een maximale groepsgrootte. 
 

Dagprogramma:  
Muzikale workshop & Soep met 
broodjes 

Van 11.00 tot 14.00 uur. 
 

Avondprogramma:  
Soep met broodjes & Muzikale workshop 
Van 18.00 tot 21.00 uur. 
 
 

mailto:Mantelzorgpunt@dedriemaster.nu
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Meer informatie over deze dag en de aanmeldingsprocedure 

kunt u lezen in de nieuwsbrief voor mantelzorgers die in 
april uitkomt. De tijden kunnen wellicht nog iets wijzigen. 

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet of wilt u meer 
informatie neem dan contact op via 

mantelzorgpunt@dedriemaster.nu of bel naar  
0172  427 500.   
 

Ontmoetingscentrum Dementie  
(OCD):  
Een keer per vijf weken organiseren 
we gespreksgroepen voor 
mantelzorgers van mensen met 

dementie. De bijeenkomsten vinden 
plaats in Leimuiden (De Ontmoeting) 

op donderdag 1 april en op woensdag 12 mei in 
Roelofarendsveen (Hof van Alkemade). Indien nodig wordt 
er een Vrijwilliger Vervangende Mantelzorg ingezet om de 

desbetreffende mantelzorger de gelegenheid te geven naar 
deze lotgenotenbijeenkomst te komen. Zo participeren ook 

mensen van wie de partner geen gebruik maakt van het 
OCD 
 

Aanmelding kan bij Yvonne van der Ploeg, 
activiteitenbegeleidster   
y.vd.ploeg-duindam@activite.nl   
OCD Roelofarendsveen 0610362169   
OCD Leimuiden 0610344060 (dinsdag) 
 
of Rettie Bentvelsen, ouderenadviseur 06  51103212 
r.bentvesen@dedriemaster.nu 
 

 

 

 

 

mailto:mantelzorgpunt@dedriemaster.nu
https://www.google.com/search?q=participe+alphen&rlz=1C1GCEA_enNL930NL930&oq=participe+alphen&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l5.2767j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:y.vd.ploeg-duindam@activite.nl
mailto:r.bentvesen@dedriemaster.nu
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Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café van 22 maart in de Ontmoeting met 
Thema “Zolang mogelijk thuis wonen” komt door de 

coronamaatregelen te vervallen. 
Het Alzheimer Café met het thema Rechtsbescherming op 

31 mei om 19.00 uur in de Ontmoeting waarin een notaris 
vertelt over het levenstestament kan wellicht wel doorgaan. 
Informatie en aanmelding bij Rettie Bentvelsen 

r.bentvelsen@dedriemaster.nu  
 

 

                             

 
 

 
 

 
 
 

 
Positieve 

Gezondheid 
Misschien ziet u steeds vaker de term Positieve Gezondheid 
voorbijkomen? Positieve Gezondheid kiest een andere 

invalshoek dan de focus op iemands beperkingen of 
aandoeningen. De invalshoek waarbij het accent ligt op de 

mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven 
betekenisvol maakt. Daar waar het kan en goed voelt, 
gebruiken we het spinnenweb (zie plaatje), een tool om in 

gesprek te gaan over gezondheid.  
Bent u nieuwsgierig hoe het met uw gezondheid is en wat 

het gedachtengoed Positieve Gezondheid voor u kan 
betekenen? Maak dan een afspraak met een van onze 
mantelzorgconsulenten voor een gratis en vrijblijvend 

gesprek. 

mailto:r.bentvelsen@dedriemaster.nu
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VOOR U GELEZEN  
   

Omgaan met eenzaamheid 
 

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) meldt op haar 

website onder de kop: Nederland in cijfers 2020 dat 75-
plussers het vaakst enigszins eenzaam zijn, namelijk 35%.  
Uiteraard voelen mensen die alleen wonen, zonder partner 

en kinderen dus, zich vaker eenzaam. In het algemeen stelt 
het CBS dat in 2019 gemiddeld 1 op de 10 mensen zich 

eenzaam voelden in Nederland. En met de coronacrisis 
zullen deze percentages helaas oplopen want je eenzaam 
voelen heeft vaak te maken met behoefte aan meer sociale 

contacten. Iedereen kent nog de schrijnende beelden van 
ouderen die geen bezoek mochten ontvangen. En ten tijde 

van dit artikel geldt nog steeds dat je maar 1 persoon per 
dag mag ontvangen. 
 

Telefooncirkels en huisbezoeken 
Iedereen die ouder wordt verliest contacten, je gaat met 

pensioen en je verliest door ziekte vaak familieleden en 
vrienden, wordt minder mobiel etc. En helaas is het maken 
van nieuwe vrienden als je ouder bent niet altijd 

gemakkelijk. Altijd al, maar zeker nu in coronatijd, zijn er 
veel initiatieven om u te helpen anderen te ontmoeten of in 

ieder geval te spreken. Kerken of gemeentes maar ook 
ouderenbonden organiseren huisbezoeken. Er zijn 
telefooncirkels van 

mensen die elkaar bellen. 
Soms helpen deze 

gesprekken tegen het 
gevoel van eenzaamheid 
maar helaas niet altijd.  
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Als er straks weer een buurthuis of wijkcentrum open mag, 

kunt u daar echt persoonlijk contact met andere mensen 
maken. 

 
 

Tips 
Ouderen denken dat het weinig zin heeft om nog in een 
sociaal netwerk te investeren maar niets is minder waar. 

Daarom toch een aantal tips om eventuele eenzaamheid te 
verminderen. 

 
1 Word lid van een vereniging 
2 Zoek een nieuwe hobby of pak een oude hobby op 

3 Maak eens een lijstje van verwaterde contacten en bel 
daar iemand van 

4 Verbeter en intensiveer de vriendschappen die u al heeft 
5 Bent u mindert mobiel, doe deze dingen dan telefonisch 
of online 

6 Bied buren, vrienden en kennissen hulp aan zoals 
oppassen, vuilnis buiten zetten etc. 

7 Oefen uzelf in praten over koetjes en kalfjes en maak op 
straat contact met mensen 
8 Word lid van een lotgenotenvereniging, 

patiëntenvereniging of nabestaandengroep 
9 Werk aan uw computer- en internetvaardigheden. Zo 

haalt u de wereld in huis 
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Soms hebben we te hoge verwachtingen in ons leven 

bijvoorbeeld ook van het aantal sociale contacten wat we 
willen hebben. De verwachtingen bijstellen en blij zijn met 

de contacten die u wél heeft, kan ook uw gevoel van 
eenzaamheid verminderen. 

 
Hoe we het ook wenden of keren, door ziekte, immobiliteit 
en ouderdom wordt de kring om ons heen vaak kleiner. Hoe 

goed iedereen het ook voor u wil oplossen of verlichten, uw 
leven is wat het is en het helpt om dat te accepteren en de 

eenzaamheid te leren verdragen. Als u daarnaast blijft 
genieten van dat wat u nog wel aan moois meemaakt, is 
het voor de meeste mensen goed uit te houden. 

 
Helaas is er ook vaak sprake van stille eenzaamheid en 

daar is bijna niets tegen te doen tenzij uzelf hulp zoekt en 
mensen laat weten dat u eenzaam bent. Zo hebben veel 
gemeentes een ouderenwerker die u kunt bellen maar ook 

via de kerk of de huisarts zullen er mogelijkheden zijn om 
uw eenzaamheid te verlichten. 

Bron: Nieuwsbrief Ik WoonLeefZorg december 2017 
 
Wat is stress en wat kunt u ertegen doen? 

 
Stress ontstaat als iemand te lang 

onder spanning staat. Die spanning 
kan verschillende oorzaken hebben 
zoals ziekte, een onverwachts 

overlijden, verhuizing, verbouwing of 
moeizame relaties binnen een 

familie. Als de spanning niet te lang 
duurt, is er geen probleem. Soms heeft u die stress zelfs 
nodig als er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Uw lichaam maakt 

zich dan klaar om meteen te reageren. In minder 
gevaarlijke situaties helpt lichte stress om waakzaam en 
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geconcentreerd te zijn en beter te presteren. We noemen 

dat gezonde spanning zoals bijvoorbeeld bij topsporters. 
 

Ongezonde stress 
Als u te lang onder spanning staat dus veel stress ervaart 

met bijgaande emoties en prikkels, spreken we van 
ongezonde stress. Uw lichaam en geest komen niet meer 
tot rust en dat kan gezondheidsklachten geven. Stress 

verhoogt namelijk de bloeddruk en de kans op 
hartritmestoornissen. Soms kunt u er niet van slapen. Het 

afweersysteem verzwakt en u kunt eerder verkouden 
worden of de griep krijgen. 
                                     

 
Hoe herkent u stress? 

Stress voelt u vaak in uw lichaam in 
de vorm van hoofdpijn, een knoop in 
de maag, misselijkheid of rug- en 

nekpijn. Ook gespannen kaken, druk 
op de borst of een snelle en hoge 

ademhaling kunnen duiden op 
stress. U kunt niet meer helder denken en u niet goed 
concentreren. Als u rust neemt, knapt u niet op. U staat 

eigenlijk voortdurend op scherp en bent waakzaam, piekert 
veel en laat de dingen niet los. U bent moe, bent sneller 

emotioneel en als dan ook nog gevoelens van 
machteloosheid en somberheid ontstaan, ligt een depressie 
op de loer. 

 
Wie krijgt stress? 

Iedereen heeft wel eens last van stress maar niet iedereen 
is er even gevoelig voor. Vooral mensen die graag alles 
onder controle houden en hebben, hebben er meer last van 

dan zij die meer ontspannen in het leven staan. Maar ook 
als u geen nee kunt zeggen, moeilijk om hulp vraagt en een 
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perfectionist bent, zult u eerder stress ervaren. Bent u 

bovendien ook nog een binnenvetter die geen positieve kijk 
op het leven heeft, dan ligt stress zeker voor u op de loer. 

 
Wat kunt u tegen stress doen? 

De beste remedie tegen stress is ontspanning. Die vindt 
iedereen in iets anders; een boswandeling, schoonmaken of 
iets bakken, sporten, mindfulness of yoga. Zeker is dat 

iedereen opknapt van gezond leven, minder roken, – 
alcohol drinken en prikkels vermijden. Genoeg bewegen en 

regelmatig en rustig leven helpt ook. Maak een lijstje van 
uw activiteiten en zorg dat er elke dag iets te genieten valt 
voor u. 

 
Wanneer hulp zoeken? 

Heeft u het gevoel dat u de stress niet meer onder controle 
krijgt, neem dan contact op met uw huisarts. Doe dat ook 
als u al langere tijd last heeft van somberheid, angst of 

slecht slapen. 
Bron: Nieuwsbrief IkWoonLeefZorg 

 
Complimenten geven 
 

Afgelopen 1 maart was het Nationale Complimentendag. 
Het is Nederlanders eigen om snel kritiek te geven maar 

niet te zeggen wat er juist wel goed gaat. En dat terwijl je 
met complimenten de goede sfeer bevordert en de ander 
zich er beter door gaat voelen. Die gaat dan weer aardiger 

tegen jou doen waardoor jij je weer beter voelt.           
Simpel toch?      
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Complimenten geven vinden we lastig maar ontvangen ook. 

We doen het vaak af met zinnetjes als: dat kan toch 
iedereen? Of bedoel je deze oude trui? Zo laten we de kans 

voorbij gaan om door het compliment onze hersenen 
dopamine te laten aanmaken, een stofje dat zorgt voor een 

geluksgevoel. Dopamine is zelfs verslavend dus ben je 
eenmaal bezig veel complimenten te geven en te 
ontvangen, dan ervaar je dat als heel prettig. 

 
Complimenten helpen ook vaak in relaties want ze 

verbinden mensen met elkaar. Vaak zie je wel de negatieve 
kanten van je partner of kinderen maar je benoemt al lang 
niet meer wat ze wel goed doen door een compliment te 

geven. Dat komt geen enkele relatie ten goede, privé niet 
en zakelijk niet. 

            
Er zijn wel een aantal regels bij het geven van een 

compliment. Zo moet het wel echt gemeend zijn want 
anders voelt die ander dit direct. Het helpt ook als je 
compliment specifiek is dus niet alleen zeggen dat iemand 

iets goed gedaan heeft maar benoemen wát degene dan 
precies goed deed. Ook fijn als je er geen dubbele 

boodschap in verstopt zoals: Wat fijn dat je vandaag je 
sokken wél hebt opgeruimd. Kijk bovendien de persoon 

altijd aan als je een compliment geeft. 
 



                                        22 

Om een compliment te kunnen accepteren kun je beginnen 

met jezelf complimenten te geven en die ook te accepteren. 
Ondermijn daarna nooit een compliment van een ander met 

woorden als: Dat was toch niks? Dat zou toch iedereen 
doen? Maar zeg gewoon: Dankjewel. Gebruik een 

compliment niet om feedback te geven zoals: Ik snap dat je 
blij bent want nu hoef jij het niet te doen. Maak er tenslotte 
nooit een wedstrijd van. Als iemand jou een compliment 

geeft, hoef je er niet meteen weer één terug te geven. 
 

Uitproberen of het bovenstaande klopt. Neem uzelf eens 
voor om driemaal per dag iemand een compliment te geven 
en wees attent op wat er dan met en tussen u en de 

ontvanger gebeurt. Succes! 
Bron: Algemeen Dagblad zaterdag 27 februari 

 
Tips om plezierig oud te worden 
 

In Nederland is de kans dat u ouder wordt dan 80 jaar best 
hoog. Helaas hebben we niet helemaal of helemaal niet in 

de hand of we gezond ouder worden. Wel hebben we goede 
en toegankelijke medische zorg tot onze beschikking en 
kunnen wij zelf ons best doen om zo fit en vitaal mogelijk 

te blijven met het klimmen van de jaren. 

 

Heel belangrijk voor iedereen is om te blijven bewegen. Als 
u wat ouder bent en niet veel beweegt, worden uw spieren 

snel minder sterk. Spieren die wel blijven bewegen blijven 
ook sterk en bewegen bevordert ook nog eens een goede 
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bloedcirculatie. U krijgt of houdt uithoudingsvermogen en 

slaapt beter als u veel beweegt. Wandelen, fietsen, 
traplopen, sporten, doe het allemaal en het hoeft niet 

fanatiek maar alles in uw eigen tempo. 
 

Op een bepaalde manier vervalt ambitie als we ouder 
worden. Toch kunnen we nieuwe doelen stellen en 
uitdagingen aangaan die bij onze levensfase passen. U kunt 

een nieuwe hobby beginnen of eindelijk eens doen waar u 
vroeger nooit tijd voor had. Het leven blijft zinvol als we 

doelen voor ogen hebben. U kunt zelfs nog een nieuwe 
opleiding beginnen of vrijwilliger worden. Ook boeken lezen 
of een nieuw instrument leren bespelen behoort tot de 

mogelijkheden. Misschien kunt u nog mooie reizen maken, 
dichtbij of ver weg. 

 
Juist ook als we ouder worden moeten we oog houden voor 
ons sociale netwerk. Eenzaamheid kan op de loer liggen 

maar u kunt zelf ook initiatieven nemen tot uitjes als 
theaterbezoek, concerten, musea bezoeken of samen te 

wandelen. Voor uw netwerk is het altijd goed om u bij een 
vereniging aan te sluiten. 
 

Als u voor iets of iemand zorgt is dat goed voor uw 
afweersysteem. Het geeft bovendien structuur aan uw 

leven en u bent ergens voor nodig. Help daarom de 
buurman, pas op kleinkinderen (hoeft geen hele dagen) en 
doe aan vrijwilligerswerk. Een huisdier heeft ook altijd zorg 

nodig en geeft bovendien gezelligheid. 
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Probeer positief in het leven te blijven staan en te blijven 

genieten van fijne momenten. Dat hoeven niet altijd grote 
momenten te zijn.  Lekker eten, een mooie bos bloemen op 

tafel, luisteren naar goede muziek of genieten van en in de 
natuur. Het is goed voor u en geeft u een gevoel van 

welbevinden. Lachen is ook gezond en beperkt de aanmaak 
van stresshormonen en is goed voor het hart. Dansen heeft 
hetzelfde effect en zorgt ook nog eens voor een goede 

conditie. 
 

Het is natuurlijk een open deur dat u gezond moet eten, 
niet veel vetten en suikers, en liefst matig tot geen alcohol 
te drinken. Bewerkt voedsel, kant-en-klaarmaaltijden en 

alles waar veel suiker en zout in zit, zijn niet goed voor u. 
Eet vooral veel verse groenten 

en fruit, eet regelmatig vette vis 
en gebruik peulvruchten, zaden 
en noten in uw voedsel. 

 
Blijf ook altijd nieuwsgierig. Lees 

de krant, kijk naar het journaal 
en laat de kleinkinderen u vertellen wat hen bezighoudt. Zij 
kunnen u ook van alles op de computer of op uw telefoon 

leren. Eet eens wat anders bijvoorbeeld wat zij lekker 
vinden. Blijf nieuwsgierig want dat houdt u jong. 

 
Als laatste is het ook belangrijk om dicht bij uzelf te blijven. 
Laat u niks opdringen door anderen en ga niet over uw 

eigen grenzen heen. U heeft nu een leeftijd dat u zelf kunt 
beslissen wat u wilt doen en hoe u uw tijd wilt doorbrengen. 

U hoeft het ook niet met iedereen eens te zijn of iedereen 
aardig vinden. 
Bron: Nieuwsbrief: IkWoonLeefZorg 
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Dankbaarheid 

 
Dankbaarheid helpt je om positief in het leven te staan. Het 

is een goede manier om je te blijven verbazen over de 
mooie en fijne dingen die er in het leven ook altijd zijn. 

Dankbaar zijn verbetert je humeur en je gezondheid. 
 
Het voelen en laten zien van dankbaarheid is een 

makkelijke manier om je in korte tijd minder gestrest en 
gelukkiger te voelen. Om deze stelling te testen lieten ze bij 

een wetenschappelijk onderzoek twee groepen tien weken 
lang een dagboek bijhouden. De ene groep moest dagelijks 
opschrijven welke negatieve dingen er gebeurd waren en de 

ander een lijst maken van dingen waar ze die dag dankbaar 
voor waren geweest. Na afloop bleek niet alleen dat de 

tweede groep zich positiever en gelukkiger voelde, ze 
bewogen ook meer en hoefden minder vaak naar de dokter. 
Dus alleen door zich te richten op goede dingen, werd hun 

leven als vanzelf blijer.  
 

Dankbaarheid kun je dus 
blijkbaar trainen door je bewust 
te richten op wat je hebt en niet 

op wat je mist. Dit voelt 
misschien wat apart maar het 

werkt en daarom een aantal 
tips. 
 

Schrijf eens een bedankbrief 
aan iemand die op jouw leven een hele goede invloed heeft 

gehad. Je kunt die brief opsturen aan die persoon maar nog 
beter is het als je die persoonlijk aan hem of haar 
voorleest. 
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Hou zelf ook een dagboek bij en schrijf elke dag drie dingen 

op waar je dankbaar voor bent. Dat hoeven helemaal geen 
grote dingen te zijn want ook de zon die opkomt of een 

bijzondere ontmoeting zijn vermeldenswaardig en geven 
reden tot dankbaarheid. Zoals je met piekeren problemen 

groter maakt, zorgt dit dagboek ervoor dat je dankbaarder 
en meer opmerkzaam wordt. 
 

Het is ook goed om je dankbaarheid uit te spreken. Dus zeg 
Dankjewel tegen iemand die de deur voor je openhoudt of 

tegen je partner als hij of zij lekker voor je heeft gekookt. 
Denk vooral in kansen en niet in problemen (omdenken). 
Na verloop van tijd merk je dat je veel meer hebt om 

dankbaar voor te zijn dan dat je dacht. 
 

Zeker van deze tijd en voor iedereen te doen is mediteren. 
Neem 5 minuutjes per dag om je te richten op het nu en 
niet op de toekomst of op het verleden. Dit zorgt voor meer 

tevredenheid en minder onrust. Als je vaker en langer 
mediteert merk je dat dit goede gevoel ook gedurende de 

rest van de dag bij je blijft. 
Bron: Harvard Medical School 
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Een rood oog kan geen kwaad 

 
Een bloeduitstorting in het oogwit heet medisch een 

subconjunctivaal hematoom. De bloeduitstorting kan in 
grootte verschillen. Zo’n rood oog door een gesprongen 

bloedvaatje komt bij ouderen vaker voor dan bij jongeren. 
Het kan spontaan gebeuren maar ook wanneer je in je oog 
wrijft of er iets tegen je oog aankomt. Soms knapt een 

vaatje als u hard moet persen of niezen. Meestal is een 
bezoek aan de huisarts niet nodig. Alleen als u 

bloedverdunners gebruikt of na de bloeding slechter ziet, 
pijn blijft houden of het licht moeilijk kunt verdragen, is het 
raadzaam naar de dokter te gaan. Deze bloeduitstorting in 

het oog kan leiden tot droge ogen. Dit is te verhelpen met 
bijvoorbeeld een ooggel wat u zonder recept kunt 

aanschaffen bij de apotheek of drogist. 
De meeste mensen die bij de huisarts komen met de klacht 
van een rood oog krijgen te horen dat het probleem zich 

vanzelf zal herstellen. 
Bron: Max Magazine,  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vraag het dokter Ted van Essen 
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