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Groningen

Voorwoord
Wat leuk dat u de eerste editie van het magazine ‘Goud’
van AtHomeFirst leest! We vinden het fijn en belangrijk
u te informeren over onze organisatie en andere,
interessante ontwikkelingen. Heel veel communicatie
verloopt tegenwoordig via de mail of telefoon. Wij
kiezen nog voor de ‘ouderwetse’ papieren versie: een
blad waarin u kunt bladeren, puzzelen of een artikel nog
eens na kunt lezen. In dit magazine besteden we
aandacht aan situaties die we tijdens onze
dienstverlening vaker tegen komen. Persoonlijk ben ik

Contact

erg onder de indruk van het artikel over dementie.
Herinneringen aan mijn vroeg dementerende oma en
het verdriet en soms onvermogen hoe hier mee om te

Emmen

088 - 321 01 55
info@athomefirst.nl
www.athomefirst.nl

Hoogeveen

gaan. Met de wetenschap van nu hadden we het toen
misschien heel anders aangepakt.. Voor onze
organisatie was het in elk geval een hele bewuste keuze
om hier de nodige aandacht aan te besteden in de

Meppel

opleiding van onze medewerkers.

Wilt u weten
wat AtHomeFirst
bij u in de buurt
organiseert?
 Meer op pagina 11

Apeldoorn

Misschien maakt u of een van uw naasten op dit
moment gebruik van de diensten van AtHomeFirst. Ook
kan het zijn dat u dit magazine op een van onze
bijeenkomsten heeft ontvangen; leuk om verderop in dit
magazine een indruk te krijgen van de ‘ontmoetingen’
die wij met enige regelmaat organiseren.

Ik wens u veel leesplezier en ben benieuwd wat u van
het magazine vindt; wanneer u tips of ideeën heeft voor
een volgende uitgave, dan zijn deze van harte welkom!

Joan Jonkers
Directeur
AtHomeFirst

www.athomefirst.nl
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Kunt u wel wat hulp in
het huishouden gebruiken?

Wij helpen u
graag verder!

Prettige woonomgeving

Het huishouden kan een flinke klus zijn. Zeker
wanneer u een dagje ouder wordt of te maken
krijgt met een beperking. Dan is het goed om te
weten dat de betrokken en professionele huis-

Schone kleding

houdelijke hulpen van AtHomeFirst er zijn om u
te helpen. Ze nemen u uit handen wat u zelf niet
meer kunt en ondersteunen u bij de taken die u
nog wel kunt uitvoeren. Samen zorgen we ervoor dat uw huis netjes blijft, zodat u prettig in
uw eigen omgeving kunt blijven wonen.

Prettig leven

Betrokken
medewerkers
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Bekend in uw
omgeving
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Vaste
hulpen

Geen
wachtlijsten

Vertrouwd en persoonlijk
Bij AtHomeFirst vinden we dat
uw hulp u een prettig en vertrouwd gevoel moet geven.
Daarom komen onze huishoudelijke hulpen uit uw buurt en zijn
ze niet alleen goed in huishoudelijk werk, maar ook in omgaan
met mensen. Uw hulp betrekt u
bij alles wat er in huis gebeurt
en indien mogelijk voert u
samen de werkzaamheden uit.

Meer dan schoonmaken
Omdat we bij AtHomeFirst
vinden dat u hulp moet krijgen
zodra u die nodig heeft, hebben
we geen wachtlijsten. U heeft
één vaste coördinator ondersteuning thuis, die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen
of opmerkingen. Wel zo gemakkelijk en vertrouwd. Ook kan uw
hulp, samen met de coördinator

ondersteuning thuis, met u
zoeken naar een oplossing
wanneer u bijvoorbeeld niet
zoveel sociale contacten hebt.
Wij kunnen zo samen meer voor
u betekenen!
Een uitgave van AtHomeFirst. GOUD!

5

Gezond blijven begint
bij gezonde voeding
Vroeger, als je wat ouder werd, ging je van je welverdiende rust genieten.
Tegenwoordig is dat heel anders. Zo passen we op kleinkinderen,
werken we nog een beetje en fietsen we op een E-Bike
het hele land door. 65 oud? Echt niet!

Stephanie Slot,
Voedingsdeskundige bij
maaltijdleverancier Distrivers

Ons lichaam laat zich echter niet
foppen. Rond het dertigste jaar
starten we al met verouderen en
dat gaat gepaard met osteoporose, spiermassavermindering, slechter zien en horen en een beetje
vergeetachtig worden. Heel
normaal. Het stijgen van onze
levensverwachting brengt echter
ook met zich mee dat meer
mensen aandoeningen als alzheimer krijgen. In dit interview met
Stephanie Slot, Voedingsdeskundige bij maaltijdleverancier Distrivers, een aantal tips en feitjes over
voeding en gezond ouder worden.
Een dieet tegen alzheimer?
Stephanie: “De hypes op voedingsgebied zijn niet bij te houden. Vandaag moeten we een shake van tarwegras drinken en
morgen is melk puur gif. Voor wat
betreft alzheimer bestaat er geen
wetenschappelijk overtuigend
bewijs dat een dieet zou helpen
om deze ziekte te voorkomen. Er
bestaat niet zoiets als dé oorzaak
voor alzheimer wat helaas betekent dat dé oplossing ook niet
bestaat. Wel is bekend dat veel
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ziektes minder vaak voorkomen
wanneer de Richtlijnen Goede
Voeding gevolgd worden. Hierdoor blijven bijvoorbeeld je bloedvaten in goede conditie en je
gewicht op peil.”

regelmatig terug en gebruiken we
vlees wat met weinig tot geen vet
bereid is. Natuurlijk zitten er in
onze menu’s ook voldoende
groente en fruit en gebruiken we
weinig suiker en zout. Zo krijgen
de klanten van Distrivers altijd een
lekker, gevarieerd en gezond
weekmenu aangeboden.”

Richtlijnen Goede Voeding
De Richtlijnen Goede Voeding zijn
opgesteld ter preventie van de
Dus nooit meer een lekkere spektien meest voorkomende chronilap?
sche ziekten (waaronder hart &
“Natuurlijk wel, bij een stamppot
vaatziekten en diabetes). Het
Voedingscentrum (www.voedings- een lekkere speklap, dat moet
kunnen. Gezonde voeding gaat
centrum.nl) heeft deze richtlijnen
heel praktisch vertaald in de ‘Schijf over evenwicht. De ene dag een
speklap, de
van Vijf’. Zo zijn
andere keer kies
sinds 2015
je dan bijvooradviezen opge“Bij het samenstellen
beeld voor een
nomen over het
van menu’s houd ik
vegetarische
eten van peulrekening met de Richtvervanging. Het
vruchten en een
lijnen Goede Voeding”.
geheel is belanghandje noten per
rijk en niet
dag.
slechts één onderdeel. Vette vis
hoeft bijvoorbeeld niet per se bij
Hoe pas jij de richtlijnen toe?
de warme maaltijd, maar kan
“Bij het samenstellen van maaltijprima in de vorm van makreel op
den, houd ik zeker rekening met
een boterham. De richtlijn is, dat
de richtlijnen. In onze menu’s
we niet meer dan 500 gram vlees
komen de vette vis, peulvruchten
per week zouden moeten eten. De
en zilvervliesrijst bijvoorbeeld

of angst om te vaak te moeten
plassen wanneer er geen toilet in
de buurt is. Als stelregel kun je
nemen dat op
het moment
dat je dorst
“Op het moment dat je
krijgt, je te
dorst krijgt, heb je al te
weinig geweinig gedronken”.
dronken hebt”.

kunst is om de verleidingen het
hoofd te bieden en te zorgen voor
een goede energiebalans.”
“Een veranderend lichaam
brengt ook een
verandering in
energiebehoefte met zich
mee, vervolgt
Stephanie. “Als actieve 70-plusser
heb je tussen de 1900 en 2200
kcal nodig. Je energiebehoefte
neemt af, maar je behoefte aan
eiwit, vitamines en mineralen niet.
Het vergt dus een aanpassing van
je voedingspatroon. Zo is het
bijvoorbeeld vanaf je vijftigste al
aan te raden om extra vitamine D
te slikken. Daarnaast is voldoende
drinken heel belangrijk. Veel
mensen drinken namelijk te weinig. Helemaal als je ouder wordt,
kun je te maken krijgen met een
minder goed functionerende
dorstprikkel door bijvoorbeeld
plastabletten, vergeetachtigheid

Een tomaatje of stukje komkommer op je volkoren boterham is
ook nog eens heel lekker. Het is in
ieder geval belangrijk om voor een
dorstlesser te kiezen, die niet bol
staat van de suikers. Dus drink bij
voorkeur water, thee of ongefilterde koffie.”

Is gezond eten en voldoende
drinken hét recept voor een fijne
Hoe kun je
oude dag?
uitdroging voorkomen?
“Het is belangrijk zo’n 1,5 tot 2 liter Stephanie lacht. ”Natuurlijk!
per dag te drinken. Ik raad mensen Gezond en gelukkig ouder worden
is hartstikke mooi. Dat willen we
meestal aan om een fles water
neer te zetten op een plek waar je allemaal. Ik kom uit Twente en
daar hebben we net als in Drenthe
regelmatig bent, bijvoorbeeld op
het Noaberschap hoog in het
het aanrecht. Daarnaast kun je
vaandel staan. We kijken naar
jezelf aanwennen om bij de maalelkaar om. Maar
tijden wat te
met het individuadrinken. Niet
“Gezond
ouder
worliseren van de
teveel, want dat
den
is
hartstikke
mooi
wereld om ons
kan zorgen voor
een vol gevoel,
en willen we allemaal”. heen, zie je ook
dat veranderen. De
waardoor de rest
kinderen wonen
van het eten blijft
elders en kunnen niet iedere week
staan. Groente en fruit leveren
bij hun ouders om de hoek kijken.
bovendien ook vocht.
Onze chauffeurs komen drie keer
per week bij de mensen thuis en
hebben, naast het afleveren van
onze maaltijden en boodschappen, ook heel duidelijk een signaleringsfunctie. Blijft er een maaltijd
staan, is iemand verward of niet
aanspreekbaar, dan melden zij dit.
Dat is vaak een extra geruststelling voor familie. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij
de voordeur”.
1.	http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/
Trendscenario_VTV_2018_identificeert_maatschappelijke_opgaven_voor_de_toekomst
2.	https://nl.wikipedia.org/wiki/Veroudering_
(mens)

Dit artikel is een bijdrage van onze partner
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Leven
met dementie
Of we het nu leuk vinden of niet, bij het ouder worden
gaat bij veel mensen na verloop van tijd de lichamelijke
conditie enigszins achteruit. De spieren worden wat
strammer en de dagelijkse dingen kosten een beetje
meer moeite. Ook de kans op het achteruitgaan van de
geestelijke conditie wordt groter. Heel normaal allemaal. Maar wanneer spreek je nog van vergeetachtig en
wanneer spreek je van dementie? En hoe kun je ervoor
zorgen dat je zo lang mogelijk geestelijk fit blijft? Deze
en andere vragen legden we voor aan Els van der Veen,
coördinator bij het Netwerk Dementie Drenthe.

Krijg je automatisch te maken
met dementie als je ouder wordt?
Nee, niet iedereen krijgt alzheimer of een andere vorm van
dementie maar veel mensen
zullen er in hun omgeving wel
mee te maken krijgen. Ondanks
dat er geen aanwijsbare oorzaken zijn voor het krijgen van
dementie kan ouder worden wel
als factor aangemerkt worden.
We zien namelijk in de praktijk
en uit jaarlijks onderzoek naar
voren komen dat er een verband
is tussen de kans op het krijgen
van dementie en ouder worden.
Zo lijdt bij mensen in de leeftijdscategorie 65+ 5 tot 10 % aan
een vorm van dementie. Bij
mensen van 80+ loopt dit percentage op tot 20 à 25% en bij
mensen van 90 jaar en ouder
ligt dit percentage rond de 40%.
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Heerst er een taboe op
dementie?
Ik kan me voorstellen dat het
voor mensen lastig is wanneer
zij geconfronteerd worden met
vergeetachtigheid. Of dat nu bij
zichzelf of bij de partner, moeder of vader is. Ik denk dat het
juist goed is om er over te
spreken. Het is verstandig om,
als je je zorgen maakt, informatie in te winnen. Zo zijn er diverse organisaties die je geheel
vrijblijvend kunt bellen en waar
je je vragen kunt stellen. Allemaal heel laagdrempelig. Het
komt ook voor dat mensen bang
zijn om opgenomen te worden
in een zorgcentrum of verpleeghuis wanneer ze aangeven
vergeetachtig te zijn. Een geruststellende gedachte is dat 70
tot 75% van mensen met de-

mentie met behulp van gepaste
zorg thuis in de vertrouwde
omgeving kan blijven wonen. Zo
wonen momenteel mensen met
dementie nog gemiddeld zo’n 7
jaar thuis voordat opname
overwogen wordt.

Hoe kun je de invloed van
dementie op je leven
beperken?
Ondanks dat de ziekte dementie
onomkeerbaar is zijn er wel
dingen die je kunt doen om
jezelf scherp te houden. Samenvattend zou je kunnen zeggen:
rust, reinheid en regelmaat. Dat
kun je in de praktijk toepassen
door te werken aan je lichamelijke en geestelijke conditie. Zorg
voor een vast dagritme en blijf
vasthouden aan gewoontes en
tradities want alles wat houvast
biedt is goed. Ga bijvoorbeeld
elke dag hetzelfde blokje om
waarbij je langs dezelfde vaste
punten loopt. Blijf zo lang mogelijk zelf je boodschappen
doen. Zorg voor sociale prikkels
door contacten te onderhouden.
Ga bijvoorbeeld op verjaardagsbezoek en maak gezellig een
praatje. De nodige hersengymnastiek kun je doen door het
maken van puzzels of het Journaal kijken.
Wat zijn de eerste signalen
van dementie?
Lichte dementie kun je in eerste
instantie wel aan jezelf merken,
als je steeds meer gaat vergeten
en daar door anderen op gewezen wordt. Het gaat dan met
name om het vergeten van
dingen die je normaal gesproken
altijd gemakkelijk kon onthouden of die belangrijk voor je zijn.

Bij verder ontwikkelde dementie
kunnen situaties ontstaan waarbij mensen het dag- en nachtritme omdraaien, gaan dwalen of
bijvoorbeeld het gas aan laten.
In een wat verder gevorderd stadium kan het zijn dat mensen
zich minder bewust zijn van hun
omgeving en bijvoorbeeld
onaangepast gedrag vertonen.
Bij dit zogeheten decorumverlies gaat het om gedrag, waarbij
mensen zich niet meer realiseren
dat hun gedrag onacceptabel is
in normale omstandigheden.

Wat kun je doen als je te
maken krijgt met dementie?
Als er een vermoeden is van
meer dan gewone vergeetachtigheid is het zaak om aan de
bel trekken. Dit kan bij de huisarts of rechtstreek bij de helpdesk van een organisatie in je
gemeente. Vervolgens kan er
een afspraak gemaakt worden
met een zorgbegeleider, we
noemen dat vaak een casemanager. Deze bekijkt de situatie
en zorgt ervoor dat op tijd de
juiste hulp ingeschakeld wordt.
Ook communiceert de zorgbegeleider met de familie en de
huishoudelijke hulp. Samen
wordt er gekeken hoe zo lang
mogelijk thuis, in de vertrouwde
omgeving, ondersteuning kan
worden geboden.

Els van der Veen,
coördinator Netwerk
Dementie Drenthe

Contactgegevens
Netwerk Dementie Drenthe
0592 85 74 74
helpdesk@dementiedrenthe.nl
Geheugensteunpunt Apeldoorn
06 12677788
apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl

Lees op de volgende pagina
verder hoe Tineke Bosman in
haar werk als huishoudelijke
hulp te maken heeft met dementie.

Team 290 Groningen
050 522 3800
secretariaat@team290.nl
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Actief in uw wijk!

Tineke Bosman (53) uit
Emmen werkt al sinds 2001
in de thuiszorg. “Daar ben ik

Omdat we het bij AtHomeFirst belangrijk vinden om onze

eigenlijk bij toeval ingerold.

cliënten te ontmoeten, beter te leren kennen en in contact

Ik heb een tijdlang mijn

met elkaar te brengen organiseren we regelmatig gezellige

schoonzus in huis geholpen

bijeenkomsten.

toen haar kinderen nog klein
waren en zij last had van psychische problemen. Doordat
ik het huis schoonhield, kon
zij zich op haar gezin richten.

Tineke Bosman

Dat gaf zoveel voldoening,
dat ik dacht: waarom maak ik
hier mijn werk niet van?
Daarom ben ik in 2001 in de
thuiszorg gaan werken.
Natuurlijk, ik had ook gewoon schoonmaakster kunnen worden. Maar dit spreekt
mij meer aan. De omgang
met mijn cliënten geeft het
werk nét dat beetje extra.”

Dankbaar werk
Iedere week komt Tineke bij vijf
cliënten thuis. “Het is enorm
dankbaar werk. Bij een van mijn
cliënten, een mevrouw met dementie, is het iedere keer weer de
vraag of ze de deur open zal doen.
Gelukkig woont haar dochter
naast haar, dus kan ik altijd aan
haar vragen om me binnen te
laten. Afhankelijk van wat voor
dag deze mevrouw heeft, is ze blij
om me te zien, of juist heel boos.
Desondanks lachen we ook heel
wat af. Wanneer ik aan het
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“Gelukkig
is er toch nog
iemand voor wie
ze moeite doet”
schoonmaken ben, loopt zij vaak
door het huis en dan schrikken we
soms van elkaar. Dat is grappig.
Het mooiste compliment kreeg ik
van haar dochter. Zeker in het
begin zat haar moeder klaar voor
me als ik kwam en zette ze thee.
‘Gelukkig ben jij er. Dan is er toch
nog iemand voor wie ze moeite
doet’, zei haar dochter. Dat was zó
fijn om te horen.”

Goed geregeld
Omdat Tineke een achtergrond
heeft in de verpleging, wist ze wel

iets over dementie. “Maar
AtHomeFirst organiseert ook
workshops ‘Omgaan met dementie’ en daar ga ik binnenkort aan
deelnemen, want het is interessante materie. Ik vind het heel goed
dat AtHomeFirst haar medewerkers op deze manier ondersteunt.
Ook wanneer ik in mijn werk
ergens tegenaan loop, kan ik altijd
bij mijn coördinator van AtHomeFirst terecht. Het is prettig dat
alles zo goed geregeld is. Niet
alleen voor de medewerkers, maar
zeker ook voor de cliënten.”

High Tea
Zo hebben we in mei dit jaar een
aantal van onze cliënten uit
Groningen uitgenodigd voor een
high tea in wijkcentrum de Semmelstee, waar we ook ons kantoor
hebben. Ook in Emmen hebben
we afgelopen juni een high tea
georganiseerd. Een gezellige high
tea is niet alleen een goede
manier voor ons om onze cliënten
nóg beter te leren kennen, maar
zeker ook voor onze cliënten om
met elkaar in contact te komen.
Omdat de bezoekers aan de high
tea uit dezelfde buurt komen,
konden zij niet alleen met ons
maar ook met elkaar kennismaken. Zo kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan, maar ook
oude bekenden kwamen elkaar
weer tegen!

Wijkrestaurant
In het najaar zijn wij gestart met
wijkrestaurant De Cluft in Emmen.
Dit is een nieuw initiatief in samenwerking met onze partner Distrivers. Het doel van het wijkrestaurant is om buurtbewoners onder
het genot van een hapje en een
drankje met elkaar te verbinden.
De behoefte om samen te genieten
van een lekkere maaltijd was groot:
de reserveringen stroomden
binnen. Alleenstaanden grepen de
kans om een keer niet alleen te
hoeven eten en anderen zagen het
als dé gelegenheid om eens samen
uit eten te gaan voor een betaalbare prijs. Het was dan ook een gezellige en vooral héérlijke middag!
Ook in Apeldoorn staat in november een lekkere lunch gepland in
wijkcentrum de Stolp.
Deze middag combineren we met
een ontmoetingsmarkt met leuke
workshops en activiteiten.

Activiteiten met partners
Niet alleen organiseren we
zelf regelmatig leuke activiteiten; graag sluiten we ook aan
bij andere partijen. Samen
met De Kunstbeweging,
Sedna en Samen Oud heeft
AtHomeFirst in november een
middag vol kunst en cultuur
georganiseerd. Wel 150
ouderen kwamen bijeen in de
Emmer wijk Angelslo. Ze
konden daar meedoen aan
verschillende activiteiten
waaronder beeldende kunst,
zingen en het vertellen van
verhalen. Onder het genot
van een versnapering kwamen er weer prachtige gesprekken en herinneringen
naar boven.
Uit onderzoek blijkt dat het
welzijn en de gezondheid van
ouderen positief worden beïnvloed wanneer men deelneemt aan culturele activiteiten. Bij de organisatie van
deze dag wilden we zoveel
mogelijk oudere mensen een
fijne activiteit buitenshuis
aanbieden en tegelijkertijd
nieuwe ontmoetingen tot
stand brengen.
Ontmoeten wij u
binnenkort ook tijdens
één van de activiteiten?

Een uitgave van AtHomeFirst. GOUD!
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Tandarts-geriatrie Anita Visser:

“Een gezonde mond
draagt bij aan een
gezond lichaam”
Hoe belangrijk is het hebben
van een gezonde mond?
“Het hebben van een gezonde
mond is erg belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat infecties en oude voedselresten in de
mond een groot risico vormen
voor de algehele gezondheid. Zo
kun je bijvoorbeeld longontsteking krijgen als vuil en bacteriën
uit de mond in je longen komen.
Dat zien we vooral bij patiënten
met een verminderde slikfunctie.
Daarnaast kunnen ontstekingen
in de mond ook doorwerken op
je algehele gezondheid. Bijvoorbeeld dat de bloedsuikerspiegel
van een diabetespatiënt niet
goed is in te stellen en dat reumatische klachten verergeren.
Ook weten we dat mensen met
ontstekingen in de mond een
groter risico hebben op een
hersenbloeding. Een gezonde
mond draagt echt bij aan een
gezond lichaam.”
Anita Visser
Tandarts-geriatrie

Anita Visser heeft zich als tandarts-geriatrie gespecialiseerd in
de mondzorg voor ouderen. Ze
werkt in het Universitair Medisch
Centrum in Groningen en in
enkele verpleeghuizen.
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In dit artikel beantwoordt ze vijf
vragen over het belang van
mondverzorging wanneer je
ouder wordt. Ook geeft ze tips
over hoe je je mond en je gebit
kunt onderhouden.

Welke mondklachten/problemen worden vaak ervaren als
je ouder wordt?
“Een voorbeeld is het hebben
van een droge mond als bijwerking van de vele medicijnen die
geslikt worden. Het gevolg is dat
er makkelijk meer viezigheid in
de mond blijft zitten en zo het
risico op gaatjes en tandvlees

problemen toeneemt. Dit zien we
vaak bij mensen met eigen
tanden die een droge mond
hebben en niet meer zo goed
kunnen poetsen. Het gevolg kan
zijn dat eten of kauwen moeilijker
gaat, onder meer omdat tanden
en kiezen waar gaatjes in zijn
gekomen snel afbreken. Als je
dan niet goed kan kauwen en zo
slechte of onvoldoende voeding
binnenkrijgt, kan dat weer leiden
tot gezondheidsproblemen. Een
droge mond en slecht poetsen
kunnen er ook voor zorgen dat
er een vieze geur uit de mond
komt.”

Wat moet je doen om de
mond gezond te houden?
“Je moet goed blijven poetsen
en je mond goed verzorgen. Dat
geldt ook als je een kunstgebit
draagt. En uiteraard moet je
regelmatig naar de tandarts
gaan. De tandarts kan de mondgezondheid goed bewaken en
goede adviezen geven om de
mond gezond te houden.”
Als het niet lukt om zelf je
mond goed te onderhouden,
wat moet je dan doen?
“Wie niet goed meer kan poetsen of vergeet te poetsen zou
hulp in moeten schakelen. Vraag
aan je partner, de thuiszorgmedewerker of andere familieleden
om te helpen met poetsen. Ook
mantelzorgers moeten alert zijn
wanneer ze zien dat het gebit
vies wordt of iemand uit zijn
mond gaat ruiken. En ga ook wat
vaker naar de tandarts als het
poetsen niet goed meer gaat.
Daar kunnen ze helpen met het
goed schoonhouden van het
gebit.”

Hoe vaak per jaar moet je de tandarts bezoeken? En waarom?
“In principe hoef je maar 1 keer per 2 jaar naar de tandarts als je een
gebitsprothese of kunstgebit hebt en 1 keer per jaar als je je eigen
tanden en kiezen nog hebt. Maar in sommige gevallen moet je echt
vaker gaan, bijvoorbeeld als je een droge mond hebt of je geheugen
laat je in de steek of het poetsen van je eigen tanden en kiezen gaat
niet goed meer. Dan is het goed om zo’n 3 tot 4 keer per jaar te
gaan. Want als je een droge mond hebt kun je snel gaatjes krijgen die
heel snel groot worden. In dat geval is voorkomen beter dan genezen.”

Zeven tips om je mond
gezond te houden:
 Poets 2 keer per dag je
eigen tanden en kiezen en of
het kunstgebit
 S
 poel na iedere maaltijd je
prothese af of spoel je mond
met water.
 G
 a regelmatig naar de
tandarts, ook als je een
kunstgebit hebt.
 P
 oets je eigen tanden en kiezen met fluoride tandpasta
zodat beginnende gaatjes
weer kunnen herstellen.
 Spoel na het poetsen van
je eigen tanden de mond
niet na met water. Zo blijft
de fluoride in de mond

Meer informatie?
Op de website www.allesoverhetgebit.nl staat veel informatie
over mondgezondheid, tandheelkundige behandelingen,
uitleg over wet- en regelgeving
en kosten en vergoedingen.
U kunt voor informatie en met
vragen over mondgezondheid
ook bellen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP):
telefoonnummer 0900 202
5012 (E0,90 per gesprek).

aanwezig en dat helpt om
beginnende gaatjes te
kunnen laten herstellen.
 Eet maximaal 7x per dag.
Bijvoorbeeld: ontbijt, koffiepauze, lunch, theepauze,
diner, 8-uurtje en eventueel
een gezonde snack later op
de avond. Als je vaker eet is
de kans op gaatjes groot.
 Blijf niet rondlopen met
afgebroken tanden en kiezen
of tandvleesproblemen, ook
al doet het geen pijn. Er kan
sprake zijn van een infectie
en dan is het beter dat de
tandarts er even naar kijkt.

Logo algemeen
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Alie Hogenberg

“De mensen
fleuren
helemaal op”
Zorgen voor mensen zit bij Alie Hogenberg (56) in het
DNA. “Dat deed ik al min of meer toen ik in een bedrijfskantine werkte en toen dat bedrijf sloot, moest ik op zoek
naar een andere baan. Toen heb ik een tijdje voor een jong
meisje gezorgd, via het PGB. Toen ook dat ophield, kwam
ik in de thuiszorg terecht. Dat bevalt mij heel goed, want
ik vind heerlijk om met mensen om te gaan.”

Werken bij AtHomeFirst
Bij AtHomeFirst werken mensen die méér doen dan alleen schoonmaken. Natuurlijk
vinden we het belangrijk dat onze huishoudelijke hulpen en vakantiekrachten
ervaring hebben in huishoudelijk werk en dat ze hun hand niet omdraaien voor
schoonmaakwerkzaamheden. Maar wat we eigenlijk nog veel belangrijker vinden, is
dat onze medewerkers oog hebben voor de mensen bij wie ze werken. Dat ze
sociaal vaardig zijn, en oprechte aandacht hebben voor hun cliënten.
Wil jij graag bij AtHomeFirst werken? We hebben regelmatig vacatures. Kijk op
www.athomefirst.nl/werken-bij voor het actuele overzicht.

14
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Verhaal kwijt
Alie vindt het belangrijk om een
band op te bouwen met haar
cliënten. “Ik zorg altijd dat ik er
ruim op tijd ben, want dan kunnen we een kopje koffie drinken
en kan de cliënt zijn of haar
verhaal kwijt. Vaak kijken mijn
cliënten uit naar mijn komst, want
veel sociale contacten hebben ze
meestal niet. Wanneer iemand in
een dipje zit, probeer ik diegene
op te vrolijken met een glimlach,
een grapje of een knuffel. Ik heb
zelfs wel eens een bosje bloemen
meegenomen voor iemand die
het niet meer zo zag zitten. Van
die aandacht fleuren mensen
helemaal op. Dat vind ik belangrijk.”

Samenwerken
Het huishoudelijke werk voert Alie
samen met haar cliënten uit.
“Want wanneer je iemand alles uit
handen neemt, neem je ook hun
zelfstandigheid af. Daarom kijk ik
altijd samen met de cliënt naar
wat hij of zij nog wel zelf kan
doen, wat we samen kunnen
doen en welke taken ik echt moet
overnemen. Ik heb bijvoorbeeld
enkele cliënten met autisme en
met hen spreek ik af wie wat
doet. Die duidelijkheid doet hen
goed. Samen zorgen we er dan
voor dat het huis schoon wordt.
En als ik een keer niet kan of ik
ben ziek, regel ik met collega’s
dat we invallen voor elkaar. We
zijn immers één groot team en we
voelen ons allemaal verantwoordelijk voor onze cliënten.”

Een uitgave van AtHomeFirst. GOUD!
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Huishoudelijke hulp aanvragen

Hoe gaat dat
in z’n werk?
Wilt u graag gebruik maken van huishoudelijke
hulp en ondersteuning? Dan heeft u daarvoor
een indicatie van de gemeente nodig. Hoe het
aanvragen daarvan precies gaat, verschilt per
gemeente. Wanneer u toestemming krijgt voor
huishoudelijke hulp bent u vrij om voor
AtHomeFirst te kiezen als organisatie.

Meer weten?

In Apeldoorn neemt u

In Meppel neemt u contact

In Groningen neemt u

In Hoogeveen neemt u

In Emmen neemt u contact

contact op met het Wmo-

op met het Wmo + loket.

contact op met Wij

contact op met het Wmo

op met stichting de Toegang.

loket. Zij helpen u met vragen

Wanneer u een melding doet

Groningen. Zij hebben per

team van de gemeente.

Zij helpen u met uw

Wilt u meer weten over de

en denken met u mee over

bij het Wmo Loket krijgt u een

wijk een team dat u kan

hulpvraag. U kunt hen

mogelijkheden voor

oplossingen die het beste bij

gesprek met een consulent

helpen omtrent vragen met

bereiken door te bellen naar:

huishoudelijke hulp in uw

uw situatie passen. U kunt

om een goed beeld te krijgen

betrekking tot huishoudelijke

het Wmo-loket bereiken door

van uw hulpvraag. U kunt het

hulp en ondersteuning. U kunt

U kunt hen bereiken door te

uw aanvraag? Heeft u vragen

te bellen naar:

Wmo + loket bereiken op:

Wij Groningen bereiken op:

bellen naar:

over de hulp en onder

wijk? Heeft u hulp nodig bij

steuning die AtHomeFirst u

14 055

14 0522

maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur

050 367 42 00

14 0528

0800-1525

maandag tot en met vrijdag

maandag tot en met vrijdag

maandag tot en met vrijdag

van 9:30 tot 13:30 uur

van 9:00 tot 13:00 uur

van 8:30 tot 17:00 uur

kan bieden? Wij leggen het u
graag uit.

Bel met
AtHomeFirst:
088 - 321 01 55
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“Tanja weet precies
hoe ze ons moet helpen”

GOUD! Prijspuzzel
Doe me
e
en win!

Vind alle woorden in deze woordzoeker. De overgebleven letters
vormen de oplossing. Stuur de oplossing naar goud@athomefirst.nl of
stuur een briefkaart o.v.v. GOUD! naar AtHomeFirst, Statenweg 109,
7824 CW Emmen en maak kans op het prijzenpakket. Reageren kan

Dinie Dinius (71) woont samen met haar huisgenoot Gerard Loorbach (50) in Gronin-

tot 1 januari 2018. Deze puzzel wordt u aangeboden door Denksport.
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Sprei haken
Mede dankzij Tanja woont Dinie
naar tevredenheid zelfstandig in
Groningen. “Iedere week ga ik
naar de handwerkclub. Ik heb in
het verleden veel 3D-kaarten
gemaakt en nu ben ik een sprei
aan het haken voor Gerard. Dat
duurt nog wel even, want vanwege artrose in mijn handen haak ik
niet zo snel en ik heb er wel
honderd lapjes voor nodig. Maar
uiteindelijk komt die sprei wel af.”

I

Maar we hadden al meteen zo’n
klik dat we hebben gevraagd of
ze niet mocht blijven. En dat kon
gelukkig. Tanja is begripvol en ze
weet precies hoe ze ons het beste
kan helpen. Zo hadden Gerard en
ik een tijdje terug een conflict,
precies toen Tanja langskwam.
Omdat we allebei zo onze problemen hebben, liep dat hoog op.
Tanja heeft toen in overleg met
het kantoor van AtHomeFirst
onze begeleiders en de huisarts
ingeschakeld. Toen is er ingegrepen en nu gaat het weer goed
tussen ons.”

N

Dinie Dinius

Klik
Met Tanja klikte het meteen,
vertelt Dinie. “Ze kwam eigenlijk
als invalkracht omdat onze vaste
medewerker met vakantie was.

E

mers houden we zelf bij, daar hoeft Tanja niets aan te doen.”
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met lichamelijke beperkingen, krijgen ze thuiszorg via AtHomeFirst. Hun vaste thuis-
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gen. Omdat ze beiden een verleden in de psychiatrie hebben en daarnaast kampen
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Huishoudelijke hulp en
ondersteuning van AtHomeFirst

Nu ook actief
in uw gemeente!
Groningen

Emmen
Hoogeveen
Meppel

Apeldoorn

www.athomefirst.nl

