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Bij Vivium kun je 
jouw werk met 
lef en liefde doen

Tergooi begint 
met aanmelden 
via zuilen

... en nog meer 
verhalen over 
zorg en welzijn
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Ruimte voor een persoonlijk afscheid
Een begrafenis of crematie regelen is voor nabestaanden vaak moeilijk. In een verdrietige en emotionele periode moet in korte tijd veel gebeuren. 

Je wilt zeker zijn dat je de juiste beslissingen neemt en daarbij niets vergeet. Gooische Uitvaartverzorging & Yarden helpt u graag om het meest 

passende afscheid te organiseren. Districtmanager Harm Kamphuis: ‘Wij ondersteunen en adviseren de nabestaanden, afhankelijk van hun behoeftes. 

Op de achtergrond of juist met een complete ondersteuning.’ 

Ieder afscheid is uniek
Een goed afscheid is een afscheid 

dat aansluit op de wensen van de 

overledene. Of  dat nu klassiek, 

traditioneel of  helemaal ‘anders dan 

anders’ is. Kamphuis: ‘Wij geven 

nabestaanden de ruimte om emoties 

en wensen te uiten en denken mee 

om de uitvaart een bijzondere en 

persoonlijke ‘touch’ te geven. Dit kan 

bijvoorbeeld door het gebruik van 

symbolen of  rituelen uit verschillende 

culturen. Of  door te kiezen voor muziek 

of  bloemen waar de overledene van 

hield. Ook door de afscheidsceremonie 

te houden op een plek die speciaal was 

voor de overledene, wordt de uitvaart 

heel persoonlijk.’

•  Wij kennen uw regio en weten wat  

de mogelijkheden zijn 

•  U bepaalt hoe wij u ondersteunen 

•  Bij ons heeft u één aanspreekpunt 

Uitvaartcentrum Den Hull
Ons uitvaartcentrum (bij velen 

bekend als ‘De Witte Hull’) ligt aan de 

Utrechtseweg 11 in Hilversum. Het is 

een gastvrij uitvaartcentrum, gevestigd 

in een monumentaal pand uit het begin 

van de vorige eeuw.

Kamphuis: ‘Wij vinden het belangrijk 

dat bezoekers zich hier op hun gemak 

voelen. Rouwbezoek is altijd mogelijk, 

zo lang en zo vaak nabestaanden 

daar behoefte aan hebben. Wel is het 

noodzakelijk daarvoor even telefonisch 

een afspraak te maken.’

Den Hull beschikt over 2 aula’s waar 

plechtigheden en condoleances kunnen 

worden gehouden. Verder zijn er 3 

rouwkamers en een familiekamer. Dit 

is een rouwkamer met zitgelegenheid 

in een aangrenzende ruimte (met 

koffie- en theefaciliteiten), waarvan 

de familie de code ontvangt. Hierdoor 

kunnen zij 24 uur per dag, zonder 

tussenkomst van onze medewerkers, 

tijd doorbrengen bij hun overleden 

dierbare.

‘In onze familiekamer kunt u in 
alle rust en in uw eigen tijd afscheid 
nemen van uw dierbare, wanneer  
u wilt.’
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Aandacht voor levensvragen 
is belangrijk

Het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek 
biedt professionele ondersteuning bij levensvragen 
als gevolg van verlies, ouder worden, ziekte en 
ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals corona.

Pieter (82) heeft een bewogen jaar achter de rug. 
Eerst overleed zijn vrouw en daarna kreeg hij corona. 
Zijn kinderen wonen in het buitenland en konden niet 
bij hem langs komen. ‘Ik heb een zwaar jaar achter de 
rug en zou daar graag eens over willen praten’, zegt hij 
aan de telefoon. Een consulent levensvragen maakt snel 
een afspraak om bij Pieter langs te gaan. ‘Ik zie weer een 
beetje hoe ik verder kan’, zegt Pieter na het gesprek, 
‘ik loop hier al zo lang mee rond’.

Onze consulenten zijn geschoold als geestelijk verzorgers 
en kunnen u bijstaan met een vertrouwelijk gesprek.

Meer weten of afspraak maken?
  
Tel. 06-260 554 38 | info@centrumlevensvragengooi.nl | 
www.centrumlevensvragengooi.nl

  
Tel. 06-260 554 38 | info@centrumlevensvragengooi.nl | 
www.centrumlevensvragengooi.nl

Aandacht voor levensvragen 



REGIO Meijer Orthopedie heeft al meer 
dan tachtig jaar ervaring in orthopedische 
hulpmiddelen en instrumenten. Chris van 
Iersel heeft veel aan Meijer Orthopedie te 
danken en vertelt zijn verhaal.

“Zo’n vijftig jaar geleden huppelde ik, jong 
en getraumatiseerd, binnen bij de firma 
Meijer, toen nog in hun atelier in Hilver-
sum. Na een verkeersongeval werd mijn 
linkervoet geamputeerd en moest ik een 
onderbeenprothese. Een saillant detail is 
dat ik in het ziekenhuis een leuke en lieve 
verpleegster leerde kennen die later mijn 
vrouw is geworden.”

“Vrienden en vriendinnen hadden mij, op 
mijn krukken, al overal mee naartoe ge-
nomen en waren een geweldige mentale 

steun. Met de onderbeenprothese was het 
zaak om zelf weer mijn leven op te pak-
ken. Daar heeft mijn vriendin natuurlijk 
ook een belangrijke rol in vervuld. Al snel 
ging ik op stap en, niet onbelangrijk, ook 
aan het werk. Mijn oude bekenden wisten 
dat ik een prothese heb, maar veel mensen 
hadden geen vermoeden en dat is tot op 
de dag van vandaag nog zo. De techniek 
en het vakmanschap van de firma Meijer 
gaf mij een geweldige boost aan vertrou-
wen, waardoor ik steeds meer uitdagingen 
opzocht.”

“Samen met mijn vrouw heb ik veel ver-
re reizen gemaakt. Door de oostkant van 
Amerika getrokken, met de trein en lif-
tend dwars door Australië, de Transsiberië 
Express, kamperen in de Gobi woestijn, 
met de rugzak dwars door China en van-

Met Meijer Orthopedie op de fiets  
naar Santiago de Compostella
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REGIO De uitbraak van corona heeft ook 
grote impact op mensen in hun laatste 
levensfase. 

Nooit eerder twijfelden ze zo over op-
name in een hospice. Wij begrijpen deze 
zorgen, want wij weten hoe belangrijk 
goede zorg en nabijheid van naasten in 

de laatste levensfase is.  Met liefde en 
aandacht zorgen we voor u en uw naas-
ten. Bezoek is altijd mogelijk als u bij ons 
verblijft. 

Neem gerust contact met ons op. Meer in-
formatie staat op www.hospicehuizen.nl 
of www.cestlavie-huis.nl.

Hospice Huizen en C’est 
La Vie-Huis ondersteunen 
in de laatste levensfase

zelfsprekend ook veel actieve vakanties 
in Europa. Natuurlijk was het niet altijd 
rozengeur en maneschijn, maar ik heb op 
al die trips niet een maal problemen met 
mijn onderbeenprothese gehad. Langdurig 
ver lopen was en is helaas voor mij niet 
weggelegd. Maar niet getreurd, ik pak de 
fiets. Toen ik stopte met werken was mijn 
eerste plan om op de fiets naar Santiago 
de Compostella te gaan. Ruim 2.500 onbe-
kende kilometers vanuit mijn geliefde Bra-
bantse land lagen voor de boeg. Een zwaar, 
maar ongelofelijk avontuur. Mijn bijzonde-
re ervaringen inspireerden mijn vrouw en 
dit resulteerde er uiteindelijk in dat we sa-
men nog eens driemaal op de fiets die rich-
ting op zijn gegaan. Tussendoor hebben 

we ook nog vier weken in Noord-Thailand 
langs de Mekong gefietst. Pijntjes, jawel, 
zo nu en dan, technische malheur nooit. 
U zult begrijpen dat ik niet voor niets al 
ruim vijftig jaar met veel genoegen bij de 
firma Meijer binnenstap.”

Meijer Orthopedie zit aan de Gijsbrecht 
van Amstelstraat 258 – 260 in Hilversum 
en in Bussum aan de Brinklaan 26. De 
filialen zijn open van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en 
van 13.30 tot 17.30 uur en in Bussum ook 
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk 
ook op de YouTubekanaal van Meijer Or-
thopedie voor meer informatie over het 
bedrijf.

NAARDEN Alma Uitvaartzorg organi-
seert jaarlijks een herdenkingsmiddag 
voor alle mensen die het fijn vinden om 
in alle rust stil te kunnen staan bij het 
overlijden van hun dierbare.

Omdat we vanwege corona anderhalve 
meter afstand moeten houden, maken we 
dit jaar geen gebruik van de gebruikelijke 
locatie, maar bent u welkom in de Grote 

kerk in Naarden-Vesting. De kerk is volle-
dig ingericht volgens de coronaregels.

De middag is door de coronamaatregelen 
verschoven van zaterdag 24 april naar za-
terdag 13 november en begint om 16.00 
uur. De zaal is open vanaf 15.30 uur en de 
toegang is gratis. Als u het fijn vindt om 
te komen, mail dan naar info@almauit-
vaartzorg.nl. Inschrijven is verplicht.

Herdenkingsmiddag van 
Alma Uitvaartzorg in  
Grote Kerk van Naarden 

REGIO De sociaal werkers en vrijwilligers 
van Versa Welzijn kunnen u helpen met 
praktische zaken en zijn er wanneer u be-
hoefte heeft aan een praatje.

Via de telefoon, online en als het mogelijk 
is via persoonlijk contact. Heeft u hulp no-
dig bij klusjes, boodschappen of vervoer? 
Als u zich alleen voelt, stress ervaart, span-
ningen thuis heeft, voor iemand zorgt of 
problemen met inkomen en werk heeft, 
bieden wij een luisterend oor en een hel-
pende hand. Ook met andere vragen kunt 
u contact met ons opnemen.

Oplossingen en mogelijkheden
Samen zoeken we naar oplossingen en moge-
lijkheden. U staat er niet alleen voor. Aarzel 

niet om ons te benaderen. En goed om te we-
ten: u hoeft niet te betalen voor onze hulp.

Pannenkoeken bakken
Ook als u leuke ideeën heeft voor activitei-
ten in uw buurt kunnen wij u helpen die 
waar te maken. Of misschien wilt u juist 
iets betekenen voor iemand anders? Binnen 
de coronamaatregelen is meer mogelijk 
dan u wellicht denkt. Zo bakken buurtbe-
woners pannenkoeken voor elkaar, wordt 
er soep gekookt en uitgedeeld, maken kin-
deren lekkere hapjes en tekeningen voor se-
nioren en is er zelfs een mobiele koffietafel 
in de buitenlucht!

Kijk op versawelzijn.nl/corona voor meer 
informatie of bel 035-623 11 00.

Versa Welzijn is er voor u, 
ook in deze periode!

 ¢ Soepactie voor bewoners in Eemnes.         

 ¢ Chris van Iersel heeft een onderbeenprothese en is naar Santiago de Compostella gefietst. 

COLOFON
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   Alma Uitvaartzorg

Alma Uitvaartzorg is een kleine 
onderneming met uitsluitend vrouwelijke 
ervaren uitvaartbegeleiding. We vinden 
rust, aandacht en contact belangrijk.

We zijn onszelf en doen ons best om 
samen met u een onvergetelijk afscheid
te verzorgen.

Bel bij overlijden: 06-31577320

Bel voor een vrijblijvend gesprek
035-6910743 (www.almauitvaartzorg.nl)

Voor meer informatie of het boeken van een proefsessie
Gooische Rimpels | Bosdrift 50, 1215 AM Hilversum | T 035 - 631 26 28

info@gooischerimpels.nl | www.gooischerimpels.nl

95%
95% patiënt 
tevredenheid*

in eigen kleding
op de stoel

28 minuten 
behandeling

STOP INCONTINENTIE! 
Ontdek dé trainer voor sterke bekkenbodemspieren

HERKENT U DIT?
• Voelt u weleens plotseling hoge nood, 

gevolgd door een paar onbedoelde 
druppels?

• Wordt urineverlies veroorzaakt door 
snelle bewegingen of druk, zoals bij 
hoesten of lachen?

• Is urineverlies frequent of beïnvloedt 
het u in uw dagelijks leven?

De meeste vormen van incontinentie 
ontstaan doordat de bekkenbodem-
spieren verzwakt zijn. 

Het trainen van de bekkenbodemspieren 
is van essentieel belang. Met stevige 
spieren sluit je de blaas af om ongewild 
urineverlies tegen te gaan. 

DE OPLOSSING
De Emsella is een stoel waar je in je 
eigen kleding op gaat zitten. Terwijl je 
zit worden de bekkenbodemspieren ge-
traind door het elektromagnetische veld 
dat in de stoel verwerkt is. De spieren 
trekken veelvuldig samen zónder dat het 
pijn doet. Het resultaat: een signi� cante 
verbetering na 6 behandelingen in 3 
weken.

*HIFEM Technology Can Improve Quality of Life of Incontinent Patients, Berenholz J., MD, Sims T., MD, Botros G., MD
Foto credit: Bob Awick

DE ORTHOPEDIE OP 
MAAT IN HET GOOI

Bij ons is het belangrijk om naar u klachten te luisteren.
Daar geven wij u alle ruimte toe om uw probleem uit te leggen, 
vandaar gaan wij een goede oplossing zoeken voor u.

ONDERBEENPROTHESE 
De technologie voor een onderbeen prothese en bovenbeen 
prothese gaat elk jaar in ontwikkeling vooruit.

KNIE BRACES 
Elke brace is niet  geschikt voor u knie. Het belangrijkste is om te 
weten wat de kwaal is binnen in de knie. Aan de hand daarvan 
zullen wij een passelijke brace voor u aanleggen. Knie braces zijn 
in de meeste gevallen confectie. Indien mogelijk ook maatwerk. 

Meijer Orthopedie levert al jaren ortheses en boven- onderbeen 
prothese en andere hulpmiddelen zoals:

 • KNIE BRACES
 • ENKELBRACES
 • INLAYS
 • CORSETTEN
 • POLSBRACES

Bel voor een afspraak of 
een second opinie

tel: 035-6914051

MEIJER ORTHOPEDIE
BRINKLAAN 26 IN BUSSUM

035 69 36 238
Nu ook Uitleenpunt Medipoint

NU OOK OP ZATERDAG GEOPEND
VAN 10:00 – 16:00

Gezondheidscentrum ‘Kerkelanden’, Kerkelandenlaan 3-L 1216 RN Hilversum M 06-42016372 

E info@oefentherapie-emmaknegt.nl I oefentherapie-emmaknegt.nl

DE OEFENTHERAPEUT HELPT BIJ HET AANLEREN VAN EEN GEZONDE HOUDING, JUIST TIJDENS CORONA!

GEEN VERWIJZING NODIG! GEEN EIGEN RISICO EN TEVENS ONLINE BEHANDELING MOGELIJK...

HERSTELZORG COVID-19 PIJNKLACHTEN DOOR (THUIS)WERKEN

SLAAPPROBLEMENSPANNINGSKLACHTEN

PROBLEMEN MET BEWEGENNEK- EN SCHOUDER KLACHTEN 

Wil je ook je dagelijkse activiteiten, (thuis)

werk of hobby uitvoeren met minder of geen 

pijn, de oefentherapeut Cesar helpt je daarbij 

door middel van een persoonlijk oefenplan. 



REGIO Eind vorig jaar begon Tergooi met 
het aanmelden via zuilen. Onlangs breid-
de Tergooi deze service uit.

U kunt zich vanaf 24 uur voor uw afspraak 
via Mijn Tergooi aanmelden voor een af-
spraak op de polikliniek, voor bloedafna-
me en bij Radiologie. Hiermee kunt u zich 
nog sneller aanmelden en voorkomen we 
rijen.

Patiëntenportaal
Hoe werkt het? U ontvangt per e-mail een 
herinnering van de afspraak en een uit-
nodiging om u online aan te melden en 
uw gegevens te controleren. Met uw DigiD 
logt u in op het patiëntenportaal Mijn Ter-
gooi. Op het startscherm klikt u op ‘aan-
melden voor mijn afspraak’. U heeft zich 
nu aangemeld voor uw afspraak en ont-
vangt een mail met daarin een afspraak-
ticket met QR-code.

Aanmeldzuil
Met de e-mail en QR-code loopt u naar de 

aanmeldzuil die zich bevindt bij de po-
likliniek. Bij de polikliniek of afdeling 
scant u de QR-code op uw telefoon. Uw 
zorgverlener weet nu dat u in de wacht-
kamer heeft plaatsgenomen. De aanmeld-
zuilen in de centrale hal kunt u op deze 
manier overslaan en zo hoeft u minder 
lang te wachten.

Nieuw ziekenhuis
Het online aanmelden geldt voor de mees-
te afspraken in Tergooi. Afspraken waar 
dat nu nog niet voor mogelijk is, volgen 
later dit jaar. U ontvangt een e-mail wan-
neer online aanmelden bij uw afspraak 
mogelijk is. Tergooi voert deze verande-
ring door met het oog op de komst van het 
nieuwe ziekenhuis. Op deze manier raakt 
u alvast bekend met deze werkwijze die 
ook in het nieuwe ziekenhuis van toepas-
sing zal zijn.

Informatie
Meer informatie vindt u op www.tergooi.
nl/onlineaanmelden.

Online aanmelden voor afspraken  
bij Tergooi Ziekenhuis

REGIO Afgelopen jaar werd Vitaal Thuis-
zorg uitgeroepen tot Smaakmaker. Een 
mooie erkenning die aangeeft dat de 
organisatie zich inzet voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit past helemaal in de visie van Vitaal: 
zorgen voor de cliënten én medewerkers. 
De thuiszorgorganisatie is van mening 
dat het goed zorgen voor haar medewer-
kers direct effect heeft op fijne en per-
soonlijke zorg bij de cliënten. Dit blijkt 
ook uit diverse tevredenheidsonderzoe-
ken onder cliënten en medewerkers.

Goede ondersteuning
De organisatie betrekt de medewerkers 
en cliënten actief bij het beleid. Ook 
wordt er hard gewerkt aan goede onder-
steuning. Zo worden er momenteel vier 

collega’s opgeleid tot digi-coaches om de 
cliënten en medewerkers te ondersteunen 
bij de uitdagingen die de digitalisering in 
de zorg met zich meebrengt. Hierdoor 
kunnen ook mensen met een zorghart, 
die digitaal wat hulp nodig hebben, zich 
welkom voelen bij de organisatie.

Ontdek de zorg
Vitaal Thuiszorg is uiteraard ook tijdens 
de Ontdek de zorg-week van maandag 22 
tot en met vrijdag 26 maart van de partij. 
Via een livechat en een digitaal koffiemo-
ment kunnen mensen die belangstelling 
hebben om bij de organisatie te werken, 
hun vragen stellen of gewoon even ken-
nismaken.

Kijk voor meer informatie op www.ont-
dekdezorgweek.nl.
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Zorgen voor elkaar,  
daar draait het om bij  
Vitaal Thuiszorg

REGIO Centrum voor Levensvragen 
biedt steun om met iemand in gesprek 
te gaan.

Een leven kan ingrijpend veranderen 
door ziekte, verlies of het ouder worden. 
Je kan niet meer alles doen wat eerder 
vanzelfsprekend was. Er zijn gevoelens 
van verdriet, boosheid, angst of een-
zaamheid. Gedachten spoken door je 
hoofd. Soms weet je niet meer hoe je ver-
der moet nu de toekomst er totaal anders 
uitziet.

Zwaar jaar achter de rug
“Ik heb een zwaar jaar achter de rug en 
zou daar graag eens over willen praten”, 
zegt Pieter (82) aan de telefoon. Eerst 
overleed zijn vrouw na een lang ziekbed 
en daarna kreeg hij corona. Zijn herstel 
duurde maanden. Zijn kinderen wonen 
allebei in het buitenland en konden niet 
bij hem langs komen. “Ze doen echt hun 
best om mij te ondersteunen via beeld-
bellen, maar ik wil ze ook niet met alles 
belasten.”

Een consulent levensvragen maakt snel 
een afspraak om bij Pieter langs te gaan. 
“Ik zie nu weer een beetje hoe ik verder 
kan’’, vertelt Pieter na een aantal ge-
sprekken, “ik loop hier al zo lang mee 
rond en het stapelde zich maar op.”

Professionele begeleiding
Consulenten levensvragen bieden profes-
sionele begeleiding. U kunt vrijblijvend en 
zonder verwijzing contact opnemen met 
het Centrum voor Levensvragen. Er zijn 
vijf kosteloze gesprekken mogelijk,voor 
mensen van vijftig jaar en ouder, onge-
neeslijk zieken en hun naasten. Het minis-
terie van Volksgezondheid financiert het 
Centrum voor Levensvragen.

Afspraak maken
In coronatijd staan wij ook voor u klaar. 
Onze consulenten kunnen op huisbe-
zoek komen, telefoneren of videobellen.  
Bel 06-260 554 38 of mail naar info@cen-
trumlevensvragengooi.nl.  Meer informa-
tie staat op: www.centrumlevensvragen-
gooi.nl.

‘Soms zou ik wel eens met 
iemand willen praten…’

 ¢ Centrum van Levensvragen biedt steun aan mensen die het moeilijk hebben.

 ¢ Vitaal Thuiszorg zet zich altijd in voor de medewerkers.

 ¢ Met de mail en QR-code kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil.



MONIQUE HOUTZAGER 

BIEDT PROFESSIONELE, WARME 

EN UNIEKE  UITVAARTZORG EN

UITVAARTBEGELEIDING IN DE REGIO.

OOK DEMENTIEVRIENDELIJKE 

UITVAARTZORG!

VOOR EEN MELDING VAN OVERLIJDEN:

TEL 06 - 233 09 339 (24/7)

WWW.INMEMORIAMUITVAARTEN.NL

Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Onderstaande 

checklist laat zien welke stappen nabestaanden vlak na het overlijden 

moeten nemen. 

CHECKLIST BIJ OVERLIJDEN 
1. U neemt altijd eerst contact op met de huisarts.

2.  De arts stelt de dood van uw dierbare vast en verzorgt 

de overlijdensverklaring.

3.  Vervolgens belt u de uitvaartondernemer van uw keuze. 

U heeft áltijd een vrije keuze ten aanzien van de uitvaartondernemer,
  ongeacht:

• welke uitvaartverzekeraar;
• het adres van overlijden: thuis, in een zorgcentrum of ziekenhuis;
• de keuze van de opbaarlocatie: thuis of in een uitvaartcentrum;
•   de keuze van de afscheidslocatie: de aula van het crematorium 

of de begraafplaats, de kerk of een andere locatie.
4. U legt klaar:

 • de overlijdensverklaring;

 • de gewenste kleding voor de overledene.

5. Eerste prioriteit is nu de eindverzorging van uw dierbare en de opbaring:

 • Wenst u een thuisopbaring: op bed of in een uitvaartkist? 

 • Wenst u een opbaring in het uitvaartcentrum?

6.  Na de opbaring van uw dierbare plant de uitvaartbegeleider samen met 

u het gesprek om de uitvaart te bespreken. U legt voor dit gesprek klaar:

 • uitvaartverzekeringspolis(sen) - indien van toepassing;

 • uitvaartwensen - indien een laatstewensenformulier is ingevuld;

 • identiteitsbewijs met het BSN-nummer van de overledene.

7.  De uitvaartbegeleider begeleidt u persoonlijk verder in het hele 

uitvaartproces tot en met de dag van de uitvaart.

WAT MOET U DOEN BIJ HET 
OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? 

HANDIG OM TE BEWAREN!

In Memoriam Uitvaarten 
behaalt ‘Keurmerk 
Persoonlijke Uitvaart’
Uitvaartondernemer Monique Houtzager van 

In Memoriam Uitvaarten behaalde in januari 

het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. 

“Ik ben heel blij met deze erkenning”, reageert Monique Houtzager. “Bij 
dit keurmerk draait het primair om persoonlijke aandacht en betrokken-
heid en niet om het volgen van vaste processen en draaiboeken. Je wordt 
als kleinschalige lokale onderneming getoetst op aantoonbare kennis via 
een erkend vakdiploma, ruime ervaring en o.a. het binnen 24 uur aanbie-
den van een transparante kostenbegroting. Bovendien krijg en behoud je 
dit keurmerk alleen als je goede beoordelingen krijgt van nabestaanden 
voor wie je een uitvaart hebt verzorgd. Hun blijk van waardering maakt 
dat ik dit keurmerk met nog meer trots draag.”

Gespecialiseerd in persoonlijke uitvaarten

Monique Houtzager - sinds 2010 werkzaam in de uitvaartbranche - richt-
te begin 2019 haar eigen uitvaartonderneming In Memoriam Uitvaarten 
op. Inmiddels hee�  zij met In Memoriam Uitvaarten al vele mooie, per-
soonlijke uitvaarten mogen verzorgen in de regio Weesp, Wijdemeren, 
Gooise Meren en Het Gooi. Monique: “Ik ben gespecialiseerd in per-
soonlijke uitvaarten. Soms is het groots en soms zit het juist in kleine 
dingen. Als uitvaartbegeleider ondersteun en inspireer ik met veel aan-
dacht nabestaanden bij het organiseren en verzorgen van een uitvaart 
die bij hen past. Dat kan een crematie of begrafenis zijn, ook kerkelijk. 
Ik vind het belangrijk dat ikzelf de uitvaart van A tot Z persoonlijk bege-
leid; er komen geen andere uitvaartverzorgers aan te pas.” 

Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers

In Memoriam Uitvaarten is sinds januari ook geregistreerd in het Kwali-
teitsregister Uitvaartverzorgers. Opname in dit register is een belangrijke 
kwaliteitsindicatie: omdat het vak van uitvaartverzorger geen beschermd 
beroep is, mag iedereen zich uitvaartverzorger noemen. 

 Monique ontving haar eerste felicitatie voor het behalen van het keurmerk van de fami-

lie voor wie zij de uitvaart op deze foto verzorgde: “Monique, we zijn blij dat we Dick met 

jouw steun zo’n mooi waardig indrukwekkend afscheid hebben kunnen geven. We delen 

dit graag met anderen! Gefeliciteerd met het behalen van het kwaliteitskeurmerk, je hebt 

het verdiend!” Fotograaf: Hans van der Steen



REGIO Wie werkt in de zorg, reist. Van 
en naar een locatie, tussen cliënten in 
de wijk of verschillende woonzorgloca-
ties. Om de zorgverleners te ondersteu-
nen, heeft Vivium ruimhartige arbeids-
voorwaarden voor vervoer. Gunstig,  
groen en gezond: aan medewerkers de 
keuze!

Dat zit zo. Bij Vivium krijgt iedereen de 
ruimte om het werk met lef en liefde te 
doen. Die ruimte en eigen regie zie je ook 
terug in onze arbeidsvoorwaarden. Vivi-
um biedt ten eerste een royale reiskosten-
vergoeding. Daarnaast kunnen collega’s 
zelf bepalen of en hoe zij hun secundaire 
arbeidsvoorwaarden voordelig uitbreiden. 
Bijvoorbeeld door met fijne belasting- en 
inkoopvoordelen een elektrische fiets of 
scooter te kopen. Voor privégebruik, werk 
of allebei. Dat is aan hen.

Duurzame vervoersmiddelen
Met het aanbod van duurzame vervoer-
middelen wil Vivium ook een bijdrage 
leveren aan de vitaliteit van medewer-

kers en het milieu. Om medewerkers 
daarbij van dienst te zijn, biedt Vivium 
gratis fruit op elke locatie, korting op de 
sportschool én zijn hun wijkteams uit-
gerust met lease-e-bikes. Inclusief onder-
houd en pechhulp, eenvoudig instelbaar, 
met handige fietstassen en uiteraard een 
telefoonhouder. Zo kunnen de wijkcol-
lega’s alsnog zorgeloos over- en opstap-
pen als zij met de auto of het openbaar  
vervoer vanaf hun huisadres komen. Am-
bulante medewerkers met een contract 
voor onbepaalde tijd die voor hun zorg-
verlening meer dan 5.000 kilometer per 
jaar rijden, kunnen een zuinige Toyato 
Aygo leasen.

Nieuwe Ecooter
Aanschaffen van alle opties naar keuze 
gaat eenvoudig via het meerkeuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden. Verschillende mede-
werkers gingen je al voor. Zoals leerling-
verzorgende Estelle Guessan Lou, die nu 
met haar nieuwe Ecooter sneller is tussen 
haar huis in Amsterdam-West en haar 
werk bij Vivium Torendael in Amsterdam-

Vivium investeert flink in vervoer, medewerkers 
kunnen kiezen uit divers aanbod

BUSSUM Er zijn steeds meer mensen met 
een gehoorschade en hun aantal groeit 
gestaag.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisa-
tie heeft één op de vijf mensen momen-
teel last van gehoorproblemen. Mensen 
met een onbehandeld hoorverlies komen 
steeds meer in een isolatie te zitten en 
doen niet meer mee.

Herkent u dit? De televisie moet steeds 
harder, mensen in uw omgeving mompe-
len of praten binnensmonds en mensen 
articuleren tegenwoordig zo slecht. Heeft 
u er weleens aan gedacht dat u een hoor-
verlies heeft. Hoortoestellen kunnen u 
goed ondersteunen en zorgen ervoor dat 
u de omgeving wel weer goed hoort.

Maar waar doet u nu verstandig aan, 

welke stappen moet u ondernemen, hoe 
zit het nu met vergoedingen van de zorg-
verzekeraars, de verschillende merken en 
uitvoeringen en de wirwar aan regels en 
bepalingen over hoortoestellen en waar 
kun je nu terecht voor een goed advies? 
Hoorstudio Gooise Meren is een onafhan-
kelijk audicienbedrijf. Wij hebben met ie-
dere zorgverzekeraar afspraken gemaakt 
en wij kunnen ieder hoortoestellenmerk 
leveren en zijn geen onderdeel van een 
ketenbedrijf.

Samen met u onderzoeken we welke 
hooroplossing het beste bij u past. Een op 
maat gemaakt advies over hoortoestel-
len waarbij we duidelijk zijn. Wilt u weer 
meedoen en goed kunnen horen? Neem 
dan contact met ons op en laat u vrijblij-
vend informeren over wat wij voor u kun-
nen betekenen.
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Hoorstudio Gooise 
Meren geeft altijd goed 
en onafhankelijk advies

Zuid dan met het ov. Het wijkteam Weesp 
liet spontaan weten heel blij te zijn  
om zorgeloos op mooie, veilige Vivium-
fietsen door de wijk te rijden. Kies je er 

ook voor om bij Vivium je werk met lef en 
liefde te doen? 
Kijk op www.werkenbijvivium.nl voor 
meer informatie.

HILVERSUM Heeft u weleens plotseling 
hoge nood, gevolgd door een paar on-
bedoelde druppels? Wordt urineverlies 
veroorzaakt door snelle bewegingen of 
druk, zoals bij hoesten of lachen? Is uri-
neverlies frequent of beïnvloedt het u in 
uw dagelijks leven? Heeft u verminderde 
intieme gevoelservaringen?

Incontinentie bij vrouwen is een groot 
taboe en verborgen leed. Bijna 25 pro-
cent van de vrouwen heeft er last van. 
De meeste vormen van incontinentie ont-
staan doordat de bekkenbodemspieren 
verzwakt zijn, bijvoorbeeld na een zwan-
gerschap.

Essentieel belang
Het trainen van je bekkenbodemspieren 
is van essentieel belang. Met stevige spie-
ren sluit je de blaas af om ongewild urine-

verlies tegen te gaan. Ook voorkomt een 
sterke bekkenbodem een verzakking van 
de baarmoeder op latere leeftijd. En niet 
geheel onbelangrijk, een goed doorbloede 
en krachtige bekkenbodem zorgt voor 
verbeterde intieme gevoelservaringen.

De oplossing
De Emsella is een stoel waar je in je ei-
gen kleding op gaat zitten. Terwijl je zit, 
worden de bekkenbodemspieren getraind 
door het elektromagnetische veld dat in 
de stoel verwerkt is. De spieren trekken 
veelvuldig samen zónder dat het pijn 
doet. Het resultaat: een significante ver-
betering na zes behandelingen in drie 
weken.

Meer weten of een proefsessie aanvragen? 
Gooische Rimpels is bereikbaar via 035-
631 26 28.

Stop incontinentie!  
Ontdek dé trainer voor 
sterke bekkenbod spieren

 ¢ Emsella is de stoel waar je zelfstandig jouw bekkenbodemspieren traint.

 ¢ Hoorstudio Gooise Meren is een onafhankelijk audicienbedrijf.

 ¢ Estelle Guessan Lou op haar nieuw e-scooter in de Van Lennepstraat in Amsterdam.
Foto: Paul Tolenaar



De helft van de Nederlanders krijgt ooit te maken met  
psychische problemen. Toch praten we er maar weinig 
over. 

Sommige mensen voelen zich door de coronatijd  
sneller somber, angstig of gestrest. Extra aandacht 
voor mentale fitheid is juist nu belangrijk. Voor veel 
mensen helpen de basistips, zoals: zorg voor structuur 
in je dag, beweeg voldoende, ga naar buiten, eet  
gezond, doe dingen waar je blij van wordt en hou  
contact met anderen (met inachtneming van  
anderhalve meter afstand). 

Toch is het ook belangrijk om signalen van psychische  
problemen serieus te nemen en bespreekbaar te  
maken. Op de website www.ggdgv.nl/heyhetisoke is  
te zien welke hulp en ondersteuning beschikbaar is.

Vertellen doet herstellen 
Praten over psychische klachten 

oTox € 79,-
iller €185,-

KlinieKheihof.nl 035 77 24 8 24 info@kliniekheihof.nl

B
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Tergooi brengt zorg 
dichterbij 

Tergooi is het ziekenhuis in de Gooi 
en Vechtstreek. Vanaf 2023 hebben 
we een prachtig nieuw ziekenhuis 
in Hilversum. Daar kunnen we alle 
hoogwaardige zorg bieden, ruimte 
geven aan innovatie en zorg verlenen 
in een bosrijke omgeving. Zorg die 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 
Maar het nieuwe ziekenhuis is dertig 
procent kleiner. Hoe passen we daar 
straks in?

De vraag om in te spelen op de 
vernieuwingen in de zorg leidde in 
2011 tot het besluit te bouwen aan 
een nieuw ziekenhuis. De groei in de 
zorgvraag, de vergrijzing en het aantal 
behandelingen dat daardoor toeneemt, 
maakt dat de zorgkosten stijgen 
en dat is niet toekomstbestendig. 
We moeten de zorg daarom anders 
organiseren. Welke zorg moet en kan 

alleen in het ziekenhuis? En welke 
zorg kunnen we dichterbij de patiënt 
organiseren? 

Bijdragen aan kwaliteit van zorg
Samen met zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis en zorgpartners uit onze 
regio zoals de  huisartspraktijken, 
verzorg- en verpleeghuizen, thuiszorg, 
de geestelijke gezondheidszorg en 
gemeenten zijn nu 75 zorgprojecten 
opgestart die allemaal gaan over het 
anders organiseren van zorg maar 
vooral bijdragen aan kwaliteit van 
zorg. Alle projecten die ons helpen de 
zorg op deze manier te organiseren, 
hebben we ondergebracht in het 
programma Zorg Dichterbij. Een 
patiënt met kanker kan in zijn 
eigen vertrouwde omgeving chemo 
ondergaan. Een pasgeboren baby 
met geelzucht hoeft niet altijd meer 
direct te worden opgenomen in 
het ziekenhuis, maar krijgt bij zijn 
ouders thuis zijn behandeling. Maar 
bijvoorbeeld ook een digitale foto van 
een moedervlek waarover u bezorgd 
bent naar de dermatoloog sturen en 
via beeldbellen over een mogelijke 
diagnose praten, behoort tot de 
mogelijkheden. Allemaal prachtige 
voorbeelden waar wij samen in 
geloven. 

Ervaring patiënten belangrijk
De mening en ervaring van patiënten 
zijn voor ons heel belangrijk. Daarom 
werken we zoveel mogelijk vanuit 
‘patiëntreizen’. We kijken met 
patiënten mee naar de fase die zij in 
een zorgtraject doorlopen, hoe ze zich 
op dat moment voelen, en waar ze 
behoefte aan hebben. Op die manier 
staat het menselijke aspect altijd 
voorop. Wilt u ook meepraten? Kijk op:  
www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/  

Contactgegevens 

T 088 753 1 753 

www.tergooi.nl

Locatie Blaricum 

Rijksstraatweg 1 

1261 AN Blaricum

Locatie Hilversum 

Van Riebeeckweg 212 

1213 XZ Hilversum

Locatie Weesp 

Korte Muiderweg 2A 

1382 LR Weesp

       www.facebook.com/tergooi 

       www.twitter.com/tergooi

Uroloog houdt spreekuur bij Sherpa en 
Amerpoort
Sinds twee weken kunnen cliënten 
van zorgorganisaties Sherpa 
en Amerpoort in Baarn in het 
bijbehorende gezondheidscentrum 
terecht bij een uroloog van Tergooi. 

Dit is een voorbeeld van hoe Tergooi 
de zorg anders wil aanbieden. 
Dichterbij de patiënt als dat kan. 
Sherpa en Amerpoort bieden zorg 
en begeleiding aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Door het 
spreekuur in het gezondheidscentrum 
te laten plaatsvinden, hoeven zij en 
hun begeleiders niet meer naar het 
ziekenhuis gebracht te worden. Elke 
zes weken op vrijdagmiddag kunnen ze 
bij de uroloog terecht. 

Zorg in een vertrouwde omgeving 
Judith Wiltink, uroloog in Tergooi: 
“We hopen dat het bieden van deze 
zorg in een omgeving die vertrouwd 
is, leidt tot een betere kwaliteit van 
zorg en meer rust bij de cliënten, 
hun verwanten en begeleiders. Door 
het spreekuur dichterbij te laten 
plaatsvinden, hoeft een patiënt niet 
meer met een busje of ambulance 

naar het ziekenhuis gebracht te 
worden. Ze ondervinden daar vaak 
veel stress van. En doordat we 
dichterbij zijn, kunnen we sneller 
contact leggen met de huisarts en de 
arts verstandelijke gehandicapten 
(AVG) waardoor we samen betere zorg 
kunnen bieden. Artsen die al werken 
in het gezondheidscentrum krijgen ook 
meer kennis en inzicht in urologische 
aandoeningen, waardoor zij beter leren 
wanneer een patiënt wel of niet naar 
het ziekenhuis moet gaan. Het voelt 
echt als een stap voorwaarts.” 

Herstellende coronapatiënten eerder 
naar huis
Sinds november vorig jaar is het 
gelukt om 27 mensen die wegens een 
coronabesmetting in Tergooi waren 
opgenomen, eerder naar huis te laten 
gaan. Karin Daemen, internist bij 
Tergooi is trots. 

“Patiënten vragen ons vaak wanneer 
ze weer naar huis mogen, zeker omdat 
ze op een corona afdeling liggen en 
geen bezoek mogen ontvangen. Het is 
heel erg fijn om dan te kunnen zeggen 
dat ze thuis verder mogen herstellen. 
Door dagelijkse monitoring door hun 
huisarts en een goede begeleiding 
van ons waarbij patiënten zuurstof 
gebruiken en zelf metingen uitvoeren, 
kan dat veilig. Hierbij is het van 
belang dat de thuissituatie zich 
daarvoor leent en er bijvoorbeeld een 
mantelzorger voor hen beschikbaar is.” 

Dankzij dit initiatief kunnen patiënten 
gemiddeld vijf dagen eerder naar huis. 
Tijdens een rondvraag onder patiënten 

blijkt dat zij zelf ook erg tevreden zijn. 
Zo wordt vooral de begeleiding door 
de huisarts als zeer prettig ervaren. 
Karin Daemen: “Als de gezondheid het 
toe laat om eerder naar huis te kunnen, 
is herstellen in een thuissituatie 
meestal toch het fijnst. De huisartsen 
hebben de zorg erg goed opgevangen. 
Twee patiënten moesten we helaas 
opnieuw opnemen omdat hun situatie 
verslechterde. Verbeterpunten zijn er 
ook. Zo zijn we er achter gekomen dat 
begeleiding door een fysiotherapeut 
vanaf het moment dat iemand weer 
thuis is het herstel bevordert. Als een 
patiënt naar huis mag, krijgt hij vanaf 
nu standaard een doorverwijzing naar 
de fysiotherapeut mee. Ook blijkt dat 
extra zuurstof belangrijk is voor het 
herstel. Als een patiënt extra zuurstof 
krijgt, is hij in staat om actiever te zijn. 
Voldoende bewegen helpt om weer 
gezond te worden.”

Doorontwikkeling
Mede door dit succes en door de 
ontwikkelingen rondom Covid zoals 
de dreiging van een derde golf, zijn 
nieuwe initiatieven al opgestart. Zo 
is Tergooi van plan om patiënten die 
corona hebben en achteruitgaan, na 
een korte evaluatie op de spoedeisende 
hulp met het medicijn dexamethason 
en zuurstof thuis weer verder te laten 
herstellen. Vanuit huis worden zij dan 
door een app, de Emma-Covid app, 
gemonitord.

zorg     dichterbij
CBSL van vitaal belang in coronatijd
Het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) van Tergooi 
is van vitaal belang voor de diagnostiek van het coronavirus in de regio. Dit 
belang wordt alleen maar groter nu testen en bron- en contactonderzoek 
belangrijker worden.

‘We voeren onze coronatesten uit 
met apparatuur en testmateriaal van 
verschillende leveranciers’, vertelt 
arts-microbioloog Leendert Bakker. 
‘De spreiding maakt ons minder 
kwetsbaar. Onze test heeft een 
uitstekende gevoeligheid, we kunnen 
honderd procent precies aanduiden 
dat het om het coronavirus gaat.’ 

Test antistoffen
Het CBSL beschikt ook over een 
betrouwbare test om te onderzoeken 
of iemand antistoffen heeft tegen het 
coronavirus. Over de antistoffen is 
nog niet alles bekend, bijvoorbeeld 
óf en hoe lang ze precies beschermen 
tegen een nieuwe coronavirus-infectie. 

Bakker: ‘Kennis over deze antistoffen 
is belangrijk, het helpt de overheid 
om geleidelijk uit de coronacrisis te 
komen.’

Nieuw softwaresysteem
Voor het beheersen van de epidemie 
, is bron- en contactonderzoek door 
de GGD essentieel. Het CBSL meldt 
alle nieuwe coronavirusinfecties bij 
de GGD en voert de coronatesten 
uit de GGD-teststraat uit. Hiervoor 
hebben GGD en CBSL een nieuw 
softwaresysteem (CoronIT) in gebruik 
genomen. ‘Hiermee kunnen we sneller 
en gemakkelijker testen, uitslagen en 
meldingen met elkaar uitwisselen.’

 Contactgegevens
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www.tergooi.nl

Locatie Blaricum

Rijksstraatweg 1

1261 AN Blaricum
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Van Riebeeckweg 212

1213 XZ Hilversum

Locatie Weesp

Korte Muiderweg 2A

1382 LR Weesp
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Informatie voor alle inwoners van het Gooi en omstreken 

Vragen over zon 
en huid

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen te maken met huidkanker en dat 
aantal stijgt nog steeds. In de regio Gooi en Vechtstreek komt huidkanker 
zelfs nog meer voor dan in de rest van Nederland. Blootstelling aan zonlicht 
speelt daarbij vaak een rol. Daar willen de dermatologen en physician 
assistants dermatologie van Tergooi iets aan doen. Zij zijn daarom een 
bewustwordingscampagne gestart. 

In 2019 kregen 22.600 mensen te horen 
dat ze huidkanker hadden. Het is 
daarmee de vorm van kanker die het 
meest voorkomt. Elk jaar bezoeken een 
paar duizend mensen het Huidkanker 
ExpertiseCentrum in Tergooi. 

Dermatoloog Alice Langeveld: ‘In 
ons werk merken we nog steeds veel 
misverstanden over hoe je verstandig 
met de zon omgaat. De kennis over 
dit onderwerp en de bewustwording 
hierover kan echt flink beter. Daarom 
hebben we een overzichtelijke 
illustratie gemaakt met tips en 
adviezen. Ook geven we antwoord op 
negen veelgestelde vragen; dat alles 
hebben we overzichtelijk op onze 
website geplaatst. 

Bescherm uw huid tegen de zon
Wilt u weten hoe u uw huid goed tegen 
zon kunt beschermen? Kijk dan op: 
www.tergooi.nl/zonvragen 

Kort
Cliëntenraad
De cliëntenraad van Tergooi behartigt
de algemene belangen van cliënten.
Vragen? Iets onder de aandacht
brengen van de cliëntenraad? 
Stuur een e-mail naar: 
clientenraad@tergooi.nl.

Meer informatie? Kijk dan op
www.tergooi.nl/clientenraad.
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1213 XZ Hilversum

Locatie Weesp 

Korte Muiderweg 2A 

1382 LR Weesp
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Het coronavirus: maatregelen in Tergooi
Ook nu we steeds meer reguliere 
zorg bieden, willen we onze 
patiënten en medewerkers blijven 
beschermen tegen besmetting met het 
coronavirus. Daarom nemen we extra 
voorzorgsmaatregelen. We rekenen 
op ieders begrip, medewerking en 
verantwoordelijkheid. Alleen samen 
houden we de zorg veilig. 

• Afspraken vinden als dat kan 
telefonisch of via een teleconsult 
plaats
• Bloedprikken kan alleen op afspraak
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het 
ziekenhuis.  Indien dit niet mogelijk 
is, neem dan maximaal één begeleider 
mee.
• Voorkom drukte in het ziekenhuis; 
meldt u zich daarom niet eerder dan 

10 minuten voor uw afspraak bij de 
tent. Bent u eerder op het terrein? 
Wacht u dan in de auto.
• Er geldt een aangepaste 
bezoekregeling: maximaal één en 
dezelfde bezoeker per dag, in overleg 
met de verpleging

Kijk voor meer informatie op 
www.tergooi.nl

Steun uit regio overweldigend

De coronacrisis overviel Nederland. 
Door alle maatregelen is het aantal 
coronapatiënten gelukkig gedaald en 
kunnen we nu ook de ‘gewone’ zorg 
weer aanbieden.

Onze medewerkers zijn de afgelopen 
maanden gemotiveerd hun werk blijven 
doen. We werden daarbij geholpen 

door talloze steunbetuigingen uit 
de regio. Van grote bedrijvenketens 
tot kleine middenstanders, van 
particulieren tot kinderen met 
stoepkrijt. Zo schonk Lidl elke week 
een grote hoeveelheid fruit – in 
totaal maar liefst 15.000 kilo. Rituals 
verraste ons met lichaamsverzorgende 
producten. Patissier Rémy, Gall@
Gall, Cucina da Bruno en Bij Jelle 
sloegen als ondernemers uit Blaricum 
de handen ineen om dozen vol 
heerlijkheden samen te stellen. Saddle 
Jewels uit Huizen deelde oorbelletjes 
uit. En dan hebben we de tulpen van 
de Lionsclub uit Hilversum en het 
indrukwekkende saluut van de politie 
en brandweer nog niet eens genoemd. 
Het was overweldigend, we voelen ons 
écht gesteund door het bedrijfsleven 
en de inwoners uit de regio. Hartelijk 
dank!

Wilt u Tergooi blijvend ondersteunen? 

Ondernemers uit Blaricum sloegen 
de handen ineen om een dozen vol 
lekkers samen te stellen.

Neem dan eens een kijkje op de 
website van de Stichting Vrienden van 
Tergooi: www.tergooi.nl/vrienden.

CBSL van vitaal belang in coronatijd
Het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) van Tergooi 
is van vitaal belang voor de diagnostiek van het coronavirus in de regio. Dit 
belang wordt alleen maar groter nu testen en bron- en contactonderzoek 
belangrijker worden.

‘We voeren onze coronatesten uit 
met apparatuur en testmateriaal van 
verschillende leveranciers’, vertelt 
arts-microbioloog Leendert Bakker. 
‘De spreiding maakt ons minder 
kwetsbaar. Onze test heeft een 
uitstekende gevoeligheid, we kunnen 
honderd procent precies aanduiden 
dat het om het coronavirus gaat.’ 

Test antistoffen
Het CBSL beschikt ook over een 
betrouwbare test om te onderzoeken 
of iemand antistoffen heeft tegen het 
coronavirus. Over de antistoffen is 
nog niet alles bekend, bijvoorbeeld 
óf en hoe lang ze precies beschermen 
tegen een nieuwe coronavirus-infectie. 

Bakker: ‘Kennis over deze antistoffen 
is belangrijk, het helpt de overheid 
om geleidelijk uit de coronacrisis te 
komen.’

Nieuw softwaresysteem
Voor het beheersen van de epidemie 
, is bron- en contactonderzoek door 
de GGD essentieel. Het CBSL meldt 
alle nieuwe coronavirusinfecties bij 
de GGD en voert de coronatesten 
uit de GGD-teststraat uit. Hiervoor 
hebben GGD en CBSL een nieuw 
softwaresysteem (CoronIT) in gebruik 
genomen. ‘Hiermee kunnen we sneller 
en gemakkelijker testen, uitslagen en 
meldingen met elkaar uitwisselen.’

 Contactgegevens

T 088 753 1 753 

www.tergooi.nl

Locatie Blaricum

Rijksstraatweg 1

1261 AN Blaricum

Locatie Hilversum
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1213 XZ Hilversum

Locatie Weesp

Korte Muiderweg 2A

1382 LR Weesp
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Informatie voor alle inwoners van het Gooi en omstreken 

Vragen over zon 
en huid

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen te maken met huidkanker en dat 
aantal stijgt nog steeds. In de regio Gooi en Vechtstreek komt huidkanker 
zelfs nog meer voor dan in de rest van Nederland. Blootstelling aan zonlicht 
speelt daarbij vaak een rol. Daar willen de dermatologen en physician 
assistants dermatologie van Tergooi iets aan doen. Zij zijn daarom een 
bewustwordingscampagne gestart. 

In 2019 kregen 22.600 mensen te horen 
dat ze huidkanker hadden. Het is 
daarmee de vorm van kanker die het 
meest voorkomt. Elk jaar bezoeken een 
paar duizend mensen het Huidkanker 
ExpertiseCentrum in Tergooi. 

Dermatoloog Alice Langeveld: ‘In 
ons werk merken we nog steeds veel 
misverstanden over hoe je verstandig 
met de zon omgaat. De kennis over 
dit onderwerp en de bewustwording 
hierover kan echt flink beter. Daarom 
hebben we een overzichtelijke 
illustratie gemaakt met tips en 
adviezen. Ook geven we antwoord op 
negen veelgestelde vragen; dat alles 
hebben we overzichtelijk op onze 
website geplaatst. 

Bescherm uw huid tegen de zon
Wilt u weten hoe u uw huid goed tegen 
zon kunt beschermen? Kijk dan op: 
www.tergooi.nl/zonvragen 

Kort
Cliëntenraad
De cliëntenraad van Tergooi behartigt
de algemene belangen van cliënten.
Vragen? Iets onder de aandacht
brengen van de cliëntenraad? 
Stuur een e-mail naar: 
clientenraad@tergooi.nl.

Meer informatie? Kijk dan op
www.tergooi.nl/clientenraad.
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Het coronavirus: maatregelen in Tergooi
Ook nu we steeds meer reguliere 
zorg bieden, willen we onze 
patiënten en medewerkers blijven 
beschermen tegen besmetting met het 
coronavirus. Daarom nemen we extra 
voorzorgsmaatregelen. We rekenen 
op ieders begrip, medewerking en 
verantwoordelijkheid. Alleen samen 
houden we de zorg veilig. 

• Afspraken vinden als dat kan 
telefonisch of via een teleconsult 
plaats
• Bloedprikken kan alleen op afspraak
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het 
ziekenhuis.  Indien dit niet mogelijk 
is, neem dan maximaal één begeleider 
mee.
• Voorkom drukte in het ziekenhuis; 
meldt u zich daarom niet eerder dan 

10 minuten voor uw afspraak bij de 
tent. Bent u eerder op het terrein? 
Wacht u dan in de auto.
• Er geldt een aangepaste 
bezoekregeling: maximaal één en 
dezelfde bezoeker per dag, in overleg 
met de verpleging

Kijk voor meer informatie op 
www.tergooi.nl

Steun uit regio overweldigend

De coronacrisis overviel Nederland. 
Door alle maatregelen is het aantal 
coronapatiënten gelukkig gedaald en 
kunnen we nu ook de ‘gewone’ zorg 
weer aanbieden.

Onze medewerkers zijn de afgelopen 
maanden gemotiveerd hun werk blijven 
doen. We werden daarbij geholpen 

door talloze steunbetuigingen uit 
de regio. Van grote bedrijvenketens 
tot kleine middenstanders, van 
particulieren tot kinderen met 
stoepkrijt. Zo schonk Lidl elke week 
een grote hoeveelheid fruit – in 
totaal maar liefst 15.000 kilo. Rituals 
verraste ons met lichaamsverzorgende 
producten. Patissier Rémy, Gall@
Gall, Cucina da Bruno en Bij Jelle 
sloegen als ondernemers uit Blaricum 
de handen ineen om dozen vol 
heerlijkheden samen te stellen. Saddle 
Jewels uit Huizen deelde oorbelletjes 
uit. En dan hebben we de tulpen van 
de Lionsclub uit Hilversum en het 
indrukwekkende saluut van de politie 
en brandweer nog niet eens genoemd. 
Het was overweldigend, we voelen ons 
écht gesteund door het bedrijfsleven 
en de inwoners uit de regio. Hartelijk 
dank!

Wilt u Tergooi blijvend ondersteunen? 

Ondernemers uit Blaricum sloegen 
de handen ineen om een dozen vol 
lekkers samen te stellen.

Neem dan eens een kijkje op de 
website van de Stichting Vrienden van 
Tergooi: www.tergooi.nl/vrienden.



www.vitaalthuiszorg.nl

Vakantiekrachten
gezocht!
Vitaal Thuiszorg zoekt naar vakantiekrachten
voor huishoudelijke hulp in Weesp, Muiden, 
Muiderberg, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren 
Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren.

Ben jij tussen de 17 en 20 jaar oud, betrokken, leergierig en vind jij 

persoonlijke zorg belangrijk? Dan hebben wij elkaar gevonden!

Wat bieden wij jou?
• Je hebt veel vrijheid in je werk.

• Je kunt je werktijden flexibel  

indelen (en dus uitslapen). 

• Je kunt ook op zaterdag- 

ochtend werken.

• Je doet zinvol werk. 

• Hoog salaris.  

• Je krijgt persoonlijke scholing.

Solliciteren

Bel of mail gerust voor meer informatie:

035 - 820 05 01 of westinfo@vitaalthuiszorg.nl.

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Van mens tot mens
Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- 
en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet ons in wijkcentra, jongeren- 
centra en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Versa Welzijn:

•   ondersteunt initiatieven van inwoners die iets willen doen  
voor hun buurt of hun naaste

•   biedt praktische ondersteuning (boodschappen, vervoer,  
formulieren, etc.)

•   biedt hulp en advies bij persoonlijke zorgen en vragen  
(b.v. inkomen, relaties, opvoeding)

•   biedt mensen een steuntje in de rug als ze het moeilijk hebben
•   ondersteunt mantelzorgers
•   beheert buurthuizen waar inwoners en organisaties activiteiten 

kunnen organiseren. 

Wilt u meer informatie? Kijk op www.versawelzijn.nl of neem  
contact met ons op via 035 623 11 00 of info@versawelzijn.nl
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Wilt u beeldbellen met uw arts, uw dossier inzien in het
patiëntenportaal of zelf metingen doen? Wij helpen u graag!

H E L P D E S K  D I G I T A L E  Z O R G  I S  E E N  O N D E R D E E L  V A N :

VOOR U!

BEL ONS

MAIL ONS

HANDLEIDINGEN

085 1304 575

info@helpdeskdigitalezorg.nl

www.helpdeskdigitalezorg.nl

Bereikbaar op werkdagen

Chiropractie Hilversum 
Gezondheidscentrum Kerkelanden
Kerkelandenlaan 3-L
1216 RN Hilversum 
Telefoon 035 62 44 633

Wij zijn blij dat we weer open zijn en danken onze patiënten voor 
hun begrip en steun tijdens de lockdown sluiting. Uiteraard 
werken wij veilig en hygiënisch volgens de RIVM richtlijnen.

www.chiropractiehilversum.nl

Welkom bij Chiropractie Hilversum

 U kunt bij ons terecht voor o.a.: 
  nekklachten en hoofdpijn
  rugpijn en bekkenklachten
  pijnklachten door thuiswerken
  uitstralingspijn in de armen of benen
  oefenplan of houdingsadvies in samenwerking 
  met Oefentherapie Emma Knegt

 Geen verwijzing nodig, vergoeding in 
 aanvullend pakket, geen eigen risico!



REGIO Heb je als kind of jongere proble-
men thuis, liefdesverdriet of voel je je 
bijvoorbeeld eenzaam door de tweede 
lockdown? Dan staan ze bij de Kinderte-
lefoon klaar voor een luisterend oor.

De Kindertelefoon is een luisterlijn voor 
kinderen en jongeren tussen de acht en 
achttien jaar. “Ze kunnen ons bellen of 
chatten over allerlei onderwerpen”, vertelt 
Paulien Morsch, communicatiespecialist 
van de Kindertelefoon. “Ons slogan is dan 
ook: ‘Met de Kindertelefoon kun je over 
ALLES praten’. Maar we zien wel dat we het 
meest gebeld worden over pesten, seksua-
liteit, geweld, relatie en liefde en thuis en 
familie.”

Altijd je verhaal kwijt
De Kindertelefoon had vorig jaar ruim 
1.400 gesprekken per dag. “Dat laat zien 
dat kinderen en jongeren ons kennen en 
dat ze weten dat er echt wordt geluisterd. 
Bij de vrijwilligers kun je altijd je verhaal 
en emoties kwijt en het is anoniem waar-
door ze zich veilig voelen. We merken ook 
dat steeds meer volwassenen, zoals ouders 
of leerkrachten, aan kinderen en jongeren 
vertellen over de Kindertelefoon. Bij som-

mige onderwerpen is het voor kinderen 
heel fijn om er anoniem over te kunnen 
praten, bijvoorbeeld over een thuissitu-
atie zoals een scheiding of seksualiteit. De 
kinderen en jongeren bepalen zelf wat ze 
met ons willen delen. Soms merk je dat 
kinderen pas na tien keer bellen hun echte 
verhaal kunnen vertellen omdat ze in een 
moeilijke situatie zitten, zoals huiselijk ge-
weld of seksueel misbruik. Tijdens die ge-
sprekken leggen we uit dat het niet goed is 
als je in zo’n situatie zit en dat is vaak een 
eyeopener voor ze. Maar het ene kind wil 
er alleen over praten en het andere staat 
open om een stap te maken. Wij vertellen 
ze dan bijvoorbeeld over Veilig Thuis, een 
advies- en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling, de hulplijn 0800-
0113 of verwijzen ze door naar andere 
organisaties. We hebben al regelmatig 
kinderen of jongeren doorverwezen naar 
Veilig Thuis, maar dat betekent soms wel 
dat ze dan uit hun anonimiteit komen. We 
leggen duidelijk uit wat dat voor gevolgen 
kan hebben en kunnen ze begeleiden om 
een eerste gesprek aan te gaan.”

Emotionele problemen
En wat betekent dan voor de kinderen en 

Altijd een luisterend oor bij De Kindertelefoon

Foto: De Kindertelefoon

HILVERSUM Lachrimpeltjes, kraaienpoot-
jes of een wenkbrauwfrons. Bij het ver-
strijken van de jaren ontkom je er niet aan. 
Wie er toch jong en fris uit wil blijven zien, 
kan voor een goede en betaalbare behan-
deling terecht bij Kliniek Heihof.

“Wij staan voor natuurlijke schoonheid”, 
vertelt eigenaar Wilma Schoutens-Buijs-
mann. “Bij behandelingen met botox en fil-
lers wordt vaak gedacht dat je met opgespo-
ten lippen en een ‘plastic fantastic’ gezicht 
het pand verlaat. In Kliniek Heihof willen 
we de natuur een handje helpen, zonder dat 
je ziet dat je iets aan je gezicht hebt gedaan. 
Mensen kunnen ook in de coranatijd bij ons 
langs komen want hygiëne is bij ons altijd 
belangrijk.”

Een vertrouwd gezicht bij de kliniek is 
dr. Veerander Ghotra. Als cosmetisch arts 
heeft hij veel expertise op het gebied van 
de liquid facelift; een betaalbare facelift 
met fillers die de natuurlijke opbouw van 
het gezicht herstelt. “Als je ouder wordt, 

worden de weke delen in je gezicht minder, 
structuur slinkt en valt weg. Dokter Ghotra 
vult het natuurlijke volume op en maakt 
het gezicht weer zoals het was. Na een jaar 
tot anderhalf jaar neemt de Liquid facelift 
langzaam af en een klein beetje filler erbij 
is voldoende om het bij te werken.”

Melissa Gomez is sinds december de twee-
de arts. “Ook zij heeft een masteropleiding 
esthetische geneeskunde gevolgd om de 
behandelingen met botox, fillers en draad-
liften perfect uit te voeren. Tevens worden 
per 15 april drs. Ali Naiami en drs. Narges 
Bororabi aan het team toegevoegd. De ex-
pertise van drs. Naimi is de ‘Russian lips’, 
hier is veel vraag naar en hij kan dit als 
geen ander op verantwoorde wijze doen, 
ook hierbij bewaken wij dat dit niet te on-
natuurlijk wordt. Drs. Bororabi is een zeer 
ervaren vrouwelijk arts met veel kijk op de 
estetische balans in het gezicht. Zo is kli-
niek Heihof op volle sterkte klaar om u 
te helpen aan een jonger, natuurlijk en 
zomerfris uiterlijk”.
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Kliniek Heihof biedt 
natuurlijke schoonheid

jongeren de tweede lockdown en avond-
klok? “We worden nog steeds over alles 
gebeld, maar we zien wel dat we met de 
tweede lockdown vaker gesprekken voe-
ren over emotionele problemen. En dan 
gaat het over depressieve en suïcide ge-
dachtes en eenzaamheid, maar ook hui-
selijk geweld. Er wordt nu minder gebeld 
over pesten omdat de scholen lang dicht 

waren en over verliefdheid en vriend-
schap. Maar wat je probleem ook is, bel of 
chat ons en we kunnen je altijd helpen.” 
Meer informatie over de Kindertelefoon 
staat op www.kindertelefoon.nl. Je kunt 
ook anoniem bellen naar 0800-0432 of 
chatten via kindertelefoon.nl. De Kinder-
telefoon heeft ook een forum voor jonge-
ren vanaf twaalf jaar.

REGIO Stichting Maatjesproject heeft als 
doel om mensen die door psychosociale 
en psychiatrische problematiek in een iso-
lement zijn geraakt, in contact te brengen 
met een ‘maatje’ om samen activiteiten te 
doen zoals een kopje koffie drinken, wan-
delen of naar de markt gaan.

“Het Maatjesproject gaat om de sociale con-
tacten die ze met elkaar hebben zodat de 
mensen weer een plekje in de maatschappij 
krijgen”, aldus directeur Marjan Ockeloen. 
“Ook begeleiden we mensen met niet-Neder-
landse achtergrond in hun taalontwikke-
ling en praten we op een laagdrempelige 
manier met ze zodat ze meer zelfvertrou-
wen krijgen om zelf een gesprek aan te 
gaan.” In Bussum, Hilversum en Weesp 
zijn ook groepsactiviteiten om de sociale 
beleving van mensen te vergroten en ze 
in groepsverband met elkaar in contact 
te brengen. “Ze kunnen met elkaar kof-
fiedrinken, wandelen, fietsen, samen ko-
ken of creatief bezig zijn.”

Het Maatjesproject is er voor verschil-
lende leeftijdsgroepen en voor kinderen 
vanaf 3,5 tot acht jaar is er de VoorleesEx-
press. “Een vrijwilliger komt gedurende 
20 weken een keer per week langs bij 
taalarme gezinnen om het kind voor te 

lezen of om taalspelletjes te doen om zo 
te helpen bij hun taalachterstand. Voor 
jongeren van 13 tot en met 23 jaar die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
hebben wij het project ‘Teens on a Missi-
on’. Een vrijwilliger of coach doet activi-
teiten met de jongere zoals sporten, voet-
bal en gamen of helpen met huiswerk in 
combinatie met een sociaal praatje zodat 
ze uit hun isolement komen. Voor het lot-
genotencontact hebben we het Tandem-
maatjesproject. Een tandemmaatje is een 
ervaringsdeskundige die zelf kennis en 
ervaring heeft op het gebied van levens-
ontwrichting, psychische kwetsbaarheid 
en/of sociaal isolement en met het her-
stel daarvan.”

“Als je denkt dat je buurman of -vrouw 
te vaak alleen thuis is en zich misschien 
eenzaam voelt, kun je zelf het initiatief 
nemen om langs te gaan om over ons te 
vertellen. Je kunt dan samen op onze 
site, www.maatjesprojectgooi.nl, kijken 
en contact met ons maken. Als we een 
aanmelding binnenkrijgen, komen we 
op korte termijn langs voor een intakege-
sprek over de mogelijkheden en de hulp-
vragen, zodat we een goede match kun-
nen maken met een vrijwilliger voor een 
regelmatig contact.”

Een ‘maatje’ voor iedereen

 ¢ Directeur Marjan Ockeloe van stichting Maatjesproject. 

 ¢ Wilma Schoutens-Buijsmann van Kliniek Heihof.

 ¢ Vrijwilligster Sanne helpt kinderen en jongeren.

Foto: Bastiaan Miché

    Foto: Bastiaan Miché



Bij ons kun je je talenten volop ontwikkelen en kennismaken met 
verschillende kanten van de zorg. Spreekt de zelfstandigheid en 
afwisseling van werken in de wijk je aan? Of juist de bijzondere 
band die je opbouwt bij mensen met dementie of in de soma-
tische zorg? Misschien ga je voor de uitdaging van geriatrische 
revalidatiezorg? Of wil je flexibel werken? Mogelijkheden genoeg!

 Zoek je een opleiding in de zorg of wil je doorgroeien? 
Sluit dan aan bij een online informatie event van onze Vivium 
Academy. Je ontvangt veel informatie en we beantwoorden 
graag jouw vragen tijdens één van de online events op 22 of 23 
maart of op 6 april. Meld je snel aan via viviumacademy.nl!

 Werk je al in de zorg en wil je graag kennismaken met Vivium?
Stuur een mail naar werkenbij@vivium.nl of een whatsappje naar 
(06) 35115 795. Onze recruiters plannen graag een vrijblijvende 
online kennismaking met je in! 

Kijk snel op werkenbijvivium.nl en ontdek de zorg bij Vivium.

Join the team! 
#teamvivium

 Ontdek 
de zorg 
bij Vivium! 
-
Maak kennis met #teamvivium tijdens onze online events

Doe jij je 

werk met 

lef & liefde?




