
 
 

 
 



 
 

 
Redactie 
Geesje Edens 
Ary Langbroek 
Astrid ter Maten 
Annemarie Drenth 
Lida van Dijk 

            info@heelkom.nl  
                         

Het Heelkommentaar verschijnt 2x per jaar en is een uitgave van 
Gezondheidscentrum ‘De Heelkom’ te Achterveld. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wat is SESA? De Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband 
Achterveld (SESA) is een stichting waar de diverse hulpverlenende 
instanties in Gezondheidscentrum De Heelkom zijn gebundeld. De 
stichting werd in 1986 opgericht. Het werkgebied van de SESA omvat 
het dorp Achterveld en directe omgeving. 
 
De doelstellingen zijn: 
• De onderlinge samenwerking van de hulpverleners te  

verbeteren. 
• De kwaliteit van zorg voor de patiënt/cliënt te optimaliseren. 
• De bereikbaarheid van de hulpverleners voor de patiënt/cliënt  

te verbeteren. 
• De bevolking meer te betrekken bij de gezondheidszorg door o.a. 

preventieve activiteiten te ontplooien. 
 
Speerpunten voor 2020 zijn hierbij: 
• De zorg voor de kwetsbare inwoners. 
• De nieuwe bewoners van Achterveld. 
• Samenwerking met andere organisaties als DAVA. 
• De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor de  

jeugd.

mailto:info@heelkom.nl
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Voorwoord 

Voor u ligt een vervroegd Heelkommentaar. Normaal komt het 

Heelkommentaar vlak voor de zomer uit, maar in deze rare tijden lijkt het 

ons goed om een vervroegde actuele editie uit te brengen.  

Het coronavirus bepaalt het nieuws en ons dagelijks leven. Mensen blijven 

thuis, ontvangen geen of weinig bezoek. Werken thuis of hebben kinderen 

die thuis zijn en online onderwijs krijgen. U kunt geen televisie aanzetten 

of het gaat erover en de behoefte aan zekerheid is groot, terwijl de 

onzekerheid stijgt. Sommige mensen zijn angstig, anderen ervaren juist 

rust en ruimte omdat veel afspraken niet doorgaan.    

Ook in het gezondheidscentrum zijn er een aantal wijzigingen. Het 

inloopspreekuur gaat niet door, voor alle zorg is het nodig dat u eerst belt. 

Reguliere afspraken zijn afgezegd. De huisartsen verrichten alle zorg 

zoveel mogelijk telefonisch of via het patiëntenportaal door bijvoorbeeld 

e-consulten. Ook is het mogelijk om een foto of bijlage met een e-consult 

mee te sturen, waardoor de huisarts kan meekijken. De fysiotherapeuten 

behandelen alleen in zeer incidentele gevallen. De overige behandelingen 

proberen zij via beeldbellen te doen. Ook de psycholoog, de diëtist en de 

logopedist behandelen zoveel mogelijk op afstand via telefoon of 

beeldbellen. We proberen u via de website zo goed mogelijk te 

informeren met het laatste nieuws. Hebt u dus een urgente zorgvraag, 

aarzel dan niet om ons te bellen, zodat we kunnen kijken of we u ook in 

deze moeilijke tijden zo goed mogelijk kunnen helpen.   

Omdat de ontwikkelingen erg snel gaan en de maatregelen soms per dag 

veranderen, kunnen we in dit Heelkommentaar niet te veel op de 

actualiteit ingaan. We willen u met name een hart onder de riem steken 

en laten weten dat we er ook in deze tijden voor u willen zijn.  
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Tot slot nog een belangrijke opmerking met name voor de inwoners van 

Achterveld met een zwakke gezondheid. Op televisie hoort u de oproepen 

van diverse organisaties om uw wensen rondom eventuele 

ziekenhuisopnames kenbaar te maken bij de huisarts. Wilt u wel of niet 

opgenomen worden in het ziekenhuis als u ernstig ziek wordt door 

corona? En mocht u in het ziekenhuis belanden, wilt u dan wel of niet 

opgenomen op intensive care als u nog zieker zou worden? We vertellen u 

verderop in dit Heelkommentaar waarom het zo belangrijk is, dat u 

daarover nadenkt. Bel ons als u hier meer over wilt weten en uw wensen 

wilt vastleggen! Wij weten het gelukkig al van diverse patiënten, maar nog 

lang niet van iedereen. We vragen er zo mogelijk ook zelf naar.  

Annemarie Drenth, 

huisarts 

 

 

Regionale afstemming voor alle 

huisartsenzorg in regio Eemland 

 
Huisartsen Eemland, de regionale huisartsenorganisatie waar ook De 

Heelkom bij hoort, heeft gezamenlijk in de regio maatregelen getroffen 

rondom de zorg die geboden wordt in deze corona-uitbraak. Deze 

samenwerking zorgt voor extra bescherming van patiënten in de reguliere 

zorg. Er wordt efficiënt omgegaan met de beschikbare beschermende 

middelen, de inzet van zorgpersoneel en het voorkomen van grote  

groepen bij elkaar in de buurt.  

 

Er wordt dagelijks regionaal gekeken naar de capaciteit van de 

huisartsencentra in de regio Eemland en er is geregeld afstemming met  
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onze regionale ziekenhuizen en de Veiligheidsregio’s Utrecht en 

Gelderland Midden.  

De meeste mensen met gewone luchtwegklachten hoeven niet door de 

huisarts beoordeeld te worden. Onder gewone luchtwegklachten wordt 

verstaan: hoesten, verkoudheid, grieperig zijn, verhoging tot 38 graden. En 

dat zonder bijkomende klachten zoals benauwdheid. Deze mensen met 

gewone luchtwegklachten kunnen thuis uitzieken zonder dat de huisarts 

geconsulteerd hoeft te worden.  

 

Ziektebeeld corona 

Het coronavirus wordt overgedragen door druppelinfectie, dat wil zeggen 

een overdracht via grote druppels uit hoesten en niezen binnen een 

afstand van 1,5 meter. Het verplaatst zich niet via de lucht naar andere 

personen toe. Patiënten met ernstige luchtwegklachten kunnen 

beoordeeld worden door een huisarts op een speciaal spreekuur op een 

centrale locatie. Onder ernstige luchtwegklachten wordt verstaan: 

hoesten, algeheel ziek zijn, kortademig of benauwd zijn en/of koorts 

(hoger dan 38 graden).  

Patiënten met ernstige luchtwegklachten kunnen telefonisch contact 

opnemen met hun eigen huisarts. Neem dan wel eerst uw temperatuur 

op. De doktersassistent(e) staat dan iedereen eerst te woord en kan in 

overleg met de huisarts de patiënt inplannen voor het 

'luchtwegspreekuur' of voor een speciale visite.  

Daarvoor is er een dienstdoende arts die de mensen met 

coronaverschijnselen apart ontvangt, in beschermende kleding en 

gescheiden van patiënten met niet corona gerelateerde klachten.  

 

Spreekuur.nu 

In de avond, nacht en weekenden kunnen inwoners uit de regio Eemland 

die ernstige klachten hebben en denken besmet te zijn met het 

coronavirus, via de nieuwe digitale huisartsenpost hun vraag insturen en 

eventueel een digitaal consult verkrijgen. 
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Nadenken over wel of geen ziekenhuisopname als u een 

zwakke gezondheid heeft 

Als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u meer kans om erg ziek te 

worden en te overlijden door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij 

hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. 

Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en 

kunt overlijden. Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of 

u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet 

gereanimeerd wilt worden. Vertel het aan uw naasten en uw huisarts. 

Geef uw huisarts ook de wilsverklaring als u deze heeft. 

Het nadenken, bespreken en opschrijven van uw wensen is niet 

gemakkelijk. Misschien helpt de keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg 

en behandeling' hierbij. 

Als uw huisarts denkt dat u corona heeft, bespreekt zij/hij met u de 

mogelijkheden. 

 Behandeling thuis 

 Behandeling in bijvoorbeeld een verpleeghuis 

 Behandeling in het ziekenhuis 

 

Ook bespreekt uw huisarts met u de voor- en nadelen van deze 

behandelingen. En wat in uw situatie het beste past. 

Zorg in het ziekenhuis bij corona 

 In het ziekenhuis kunt u zuurstof krijgen. Er zijn artsen en 

verpleegkundigen die u verzorgen. Iedereen draagt een beschermend 

pak, een bril en een masker. U wordt zo min mogelijk aangeraakt. 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-en-praten-over-mijn-levenseinde
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-en-praten-over-mijn-levenseinde
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-reanimatie
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-reanimatie
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-wensen-voor-mijn-levenseinde-vastleggen
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
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 Sommige mensen krijgen medicijnen tegen corona. Maar het is niet 

bewezen dat deze echt werken. Uw eigen afweer moet het 

coronavirus opruimen. 

 Als het nodig is, kunt u opgenomen worden op de intensive care (IC). 

Daar kunt u beademd worden. Dit duurt vaak weken. Tijdens 

beademing wordt u in slaap gehouden met medicijnen. 

De specialist in het ziekenhuis beslist of beademen in uw situatie kan. 

Beademen heeft alleen zin als u kans heeft om in leven te blijven. 

De kans op overlijden blijft heel groot voor mensen met een zwakke 

gezondheid. 

 Het duurt lang om te herstellen als u op de IC heeft gelegen. Soms wel 

een jaar. Veel mensen herstellen niet meer goed. Ze houden een 

slechtere gezondheid en kunnen minder. U kunt somber of angstig 

blijven na een IC-opname. 

 In het ziekenhuis kunt u meestal geen bezoek krijgen als u corona 

heeft. Vanaf het moment dat u opgenomen wordt, mag er geen 

naaste meer bij u zijn. Dit is voor de meeste mensen heel moeilijk en 

naar. Overlijden met corona in het ziekenhuis is eenzaam.  

Heel soms mag er 1 naaste bij u als u bijna zult overlijden. 

 Er is meer kans om erg in de war te raken (dit heet een delier). Vooral 

voor mensen met dementie of een andere hersenziekte. De kans op 

overlijden is hierdoor groter. 

 U kunt in het ziekenhuis extra problemen krijgen. Zoals een ontsteking 

door een bacterie. 

 

Zorg thuis of in het verpleeghuis bij corona 

o Thuis zijn deze behandelingen mogelijk: 

o Medicijnen, zoals antibiotica tegen bacteriën. 

o Soms kan zuurstof helpen om u minder benauwd te 

voelen. Dit is minder sterke zuurstof dan in het ziekenhuis. 

 

https://www.thuisarts.nl/delier
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o Behandeling van uw klachten, zoals pijn en benauwdheid: 

 Pijnstillers. 

 Morfine. Dit vermindert pijn en benauwdheid. 

 Medicijnen tegen angst. Bijvoorbeeld oxazepam. 

U wordt er rustig, ontspannen en minder angstig van. 

 Medicijnen bij een delier of verwardheid. 

Meestal wordt hier haloperidol voor gebruikt. 

 Palliatieve sedatie. Als dit niet genoeg helpt kan de 

huisarts u een medicijn geven waardoor u suffer 

wordt of in een soort slaap komt. Hierdoor heeft u 

minder of geen last meer van de pijn of benauwdheid. 

o Thuis mag er iemand bij u zijn. 

o Thuis kan er meestal iemand van de thuiszorg komen om uw naasten 

te helpen bij uw verzorging. 

o Er is kans dat u overlijdt door corona. De meeste mensen overlijden 

liever thuis dan in het ziekenhuis. 

o Als u thuis niet verzorgd kunt worden, is opname in bijvoorbeeld een 

verpleeghuis of hospice mogelijk. Daar kunt u dezelfde behandelingen 

als thuis krijgen. 

 

Bron: www.thuisarts.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht op 

Thuisarts.nl. Daar staat ook de keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en 

behandeling.  

Op 1 april werd op NPO1 de uitzending ‘Levenslucht – een week op de IC 

tijdens Corona’ uitgezonden, een indringende documentaire waar ook het 

Meander MC aan meegewerkt heeft. De moeite van het kijken waard, 

zeker als het voor u moeilijk is om er een voorstelling bij te maken. 

De huisartsen in De Heelkom willen u graag helpen bij het maken van uw 

keuze, dus wilt u meer informatie of een gesprek met een van ons, belt u 

dan gerust. Het lijkt soms spannend en vreemd om er van tevoren over na 

https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-krijg-medicijnen-tegen-ernstige-pijn-vanaf-18-jaar
https://www.thuisarts.nl/delier
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-meer-weten-over-palliatieve-sedatie
http://www.thuisarts.nl/
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
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te denken, maar onze ervaring is dat een keuze het best in alle rust 

gemaakt kan worden. Heeft u al een duidelijke wens of misschien heeft u 

het zelfs vastgelegd in een levenstestament, dan vernemen wij het graag 

van u. Wij zorgen dan ook voor een overdracht naar de huisartsenpost.  

Overigens is dit niet alleen in tijden van corona belangrijk, maar ook in 

andere situaties waarbij mensen met een zwakke gezondheid opeens 

geconfronteerd worden met een ernstige ziekte, is het fijn om er van 

tevoren over te hebben nagedacht. Al is het goed om dit af te spreken, we 

hopen natuurlijk dat het velen van ons in het mooie Achterveld bespaard 

blijft! 

Willem Koch, Annemarie Drenth, Sabine Hansen en Clara Dunk 

(waarnemend huisarts in verband met het zwangerschapsverlof van 

Sabine Hansen) 

 

 

Ondersteuning in coronatijden 

Er zijn diverse initiatieven ontstaan in Achterveld en Leusden om mensen 

die dat nodig hebben te ondersteunen of het kleine wereldje waar 

mensen nu in leven wat kleur te geven. Op de website van Lariks 

www.sociaalplein-leusden.nl zijn deze initiatieven gebundeld en 

overzichtelijk weergegeven. 

Ook Lariks heeft te maken met coronamaatregelen. Raadpleeg 

www.sociaalplein-leusden.nl voor de actuele stand van zaken. 

Lariks is nog steeds telefonisch te bereiken via 033-303 44 44 (werkdagen 

09.00-12.30 uur)  

Ria Liemburg, informatiepunt 

http://www.sociaalplein-leusden.nl/
http://www.sociaalplein-leusden.nl/
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Praten met kinderen over het coronavirus 

Adviezen voor ouders- laatste actualisatie: 1 april 2020  

Hoe praat jij met je kind over het 

coronavirus? Het belangrijkste is: stel 

vragen en luister naar je kind. Wees 

eerlijk over het coronavirus zonder je 

kind bang te maken. 

1. Stel vragen 

Praten begint met vragen stellen aan je kind over het coronavirus. 

Bijvoorbeeld: ‘Wat vind jij ervan dat…’ Stel open vragen waar je kind méér 

op kan antwoorden dan alleen ja of nee. Zo kom je erachter waar jouw 

kind over nadenkt. En zo weet je of jouw kind zich zorgen maakt over 

corona.  

2. Wees eerlijk  

Waarschijnlijk stelt jouw kind ook vragen aan jou over het coronavirus. 

Wees eerlijk zonder je kind bang te maken. Heeft je kind zorgen? Geef aan 

dat je die zorgen begrijpt en stel je kind gerust. Zeg niet dat er niets aan de 

hand is. Een kind merkt aan veel dingen dat het gewone leven nu anders is 

dan normaal.  

3. Houd je antwoord kort 

Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. Ga niet 

uitweiden. Pas het aan de leeftijd en karakter van je kind aan. Heb je een 

jong kind? Voeg niet teveel informatie toe over het coronavirus. Check of 

jouw antwoord voldoende is. Bijvoorbeeld: ‘Heb je daar nog meer vragen 

over…?’  
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Let op: Ken je de wet van de dubbele bescherming? Kinderen beschermen 

hun ouders door niets te zeggen als ze merken dat hun ouders bang of 

bezorgd zijn. Ouders doen hetzelfde, omdat ze hun kind niet onnodig bang 

willen maken. Als ouders doorbreek je dit door vragen te stellen. Zo kom 

je erachter of je kind bang is. 

4. Leg uit waarom dingen nu anders gaan  

Waarom zijn bijvoorbeeld de scholen en het zwembad dicht? Waarom 

werk je thuis? Waarom mogen er geen kinderen komen spelen? Gebruik 

hulpmiddelen om dit uit te leggen op het niveau van jouw kind. 

Bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of een corona-prentenboek.  

5. Geef aan wat jouw kind zelf kan doen 

Jouw kind kan de coronacrisis niet oplossen. Maar jouw kind kan wel 

helpen: door goed handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden van 

andere mensen. Je kind kan ook helpen om de sfeer thuis goed te 

houden.  

6. Blijf erover praten  

Heb je al vaker gepraat over het coronavirus? Blijf dat doen. Zo blijf je in 

gesprek en weet je wat er in je kind omgaat. Kies een spontaan moment, 

bijvoorbeeld als jullie samen de tafel dekken. Of knoop een gesprekje aan 

als je kind jou een vraag stelt.  

7. Let op het gedrag van je kind 

Gedrag en lichaamshouding zeggen soms meer dan 1.000 woorden. Kijk 

naar je kind: zie je lichamelijke tekenen dat jouw kind zich zorgen maakt 

over het coronavirus? Bespreek dit en stel hier vragen over.  

8. Sluit je gesprek positief af 

Benoem wat er goed gaat in het gezin. Vraag wat jouw kind leuk vindt aan 

deze bijzondere tijd. Vertel ook wat jij fijn vindt in deze tijd.  
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9. Let op meeluisteren. 

Wees je ervan bewust dat kinderen vaak automatisch meeluisteren met 

gesprekken tussen volwassenen over corona. Of ze luisteren mee met het 

journaal voor volwassenen. Hierdoor kan jouw kind bang worden. Het 

krijgt teveel informatie. Let hier bewust op. Jij weet wat jouw kind aankan. 

Praat daarom zelf met je kind over corona. 

Een aantal websites waar u nog meer informatie aantreft: 

 https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Coronavirus-

anderstalige-en-andere-alternatieve-communicatie 

 https://balansdigitaal.nl/nieuws/coronavirus-wat-kun-je-doen-om-je-

kind-gerust-te-stellen  

 https://autismenetwerkzhn.nl/info-corona-virus-gericht-op-ouders-

begeleiders-van-mensen-met-autisme-en-hulpverleners/  

 https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-

coronavirus/ 

 https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-

coronavirus/ 

 https://www.unicef.nl/nieuws/2020-03-15-hoe-praat-ik-met-

kinderen-over-het-coronavirus  

 www.ggdru.nl  

Hulpmiddelen bij praten over corona 

 Prentenboek: Flip, grote vriend en corona  

 Prentenboek: Corona familie op reis 

 Jeugdjournaal – speciale uitzending 

Heleen Eijlders, jeugdarts 

Ellemieke Sliggers, jeugdverpleegkundige 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Coronavirus-anderstalige-en-andere-alternatieve-communicatie
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Coronavirus-anderstalige-en-andere-alternatieve-communicatie
https://balansdigitaal.nl/nieuws/coronavirus-wat-kun-je-doen-om-je-kind-gerust-te-stellen
https://balansdigitaal.nl/nieuws/coronavirus-wat-kun-je-doen-om-je-kind-gerust-te-stellen
https://autismenetwerkzhn.nl/info-corona-virus-gericht-op-ouders-begeleiders-van-mensen-met-autisme-en-hulpverleners/
https://autismenetwerkzhn.nl/info-corona-virus-gericht-op-ouders-begeleiders-van-mensen-met-autisme-en-hulpverleners/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/
https://www.unicef.nl/nieuws/2020-03-15-hoe-praat-ik-met-kinderen-over-het-coronavirus
https://www.unicef.nl/nieuws/2020-03-15-hoe-praat-ik-met-kinderen-over-het-coronavirus
http://www.ggdru.nl/
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Fysiotherapie op afstand, hoe dan? 
 
De instructies van de overheid en van onze beroepsorganisatie zijn 

duidelijk: beperk contacten en houd anderhalve meter afstand. Dat is 

veilig, dat is nodig en daar houden wij ons aan.  

Maar hoe zorgen wij er dan toch voor, dat we mensen met beweeg- en 

pijnproblematiek kunnen blijven helpen? Met die uitdaging zijn wij, 

fysiotherapeuten uit Achterveld een paar weken geleden aan de slag 

gegaan.  

Fysiotherapeutische zorg wordt ingezet om zowel volwassenen als 

kinderen in beweging te houden of zorgt ervoor dat ze juist in beweging 

komen. Tevens helpen wij mensen om te kunnen blijven werken en/of 

huishoudelijke taken uit te voeren. De praktijk sluiten is geen optie, we 

blijven open, ook tijdens de coronacrisis.  

 

Werkwijze fysiotherapie in Achterveld in het coronatijdperk 

De praktijk voor fysiotherapie is dagelijks geopend en elke ochtend zijn 

twee of meer medewerkers aanwezig. Telefonisch zijn we bereikbaar tot 

19:00 uur. De meeste behandelingen worden op afstand gegeven, via een 

videoverbinding. Behandelingen die niet (lang) kunnen worden uitgesteld, 

worden op deze manier voortgezet. Bij absolute noodzaak zien wij nog 

een patiënt in de praktijk. En dan alleen als het veilig kan.  

 

Nieuwe aanmeldingen 

Heeft u op dit moment fysiotherapie nodig en bent u nog niet bij ons in 

behandeling? Heeft u een vraag voor de fysiotherapeuten of wilt u graag 

advies? Dan kunt u ons gewoon bellen of mailen. U krijgt allereerst een 

telefonische afspraak, waarin we samen met u bepalen wat een goede en 

veilige manier is om uw klachten te behandelen. Wanneer een 

behandeling nodig is gaan wij in de meeste gevallen over tot behandelen 

op afstand, dus via een videoverbinding. Dit is een afspraak, waarbij u 

thuis, achter uw computer, laptop of mobiele telefoon verbinding krijgt 
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met één van de fysiotherapeuten. Tijdens zo’n videoconsult doen wij zo 

veel mogelijk hetzelfde als tijdens een regulier consult. Een videoconsult 

wordt gewoon door de verzekeraar vergoed.  

 

En verder? 

Onze praktijk voelt zich verbonden met de sporters uit het dorp. We zijn 

verbonden aan de voetbalclub, mensen met sportblessures revalideren bij 

ons en ook in de praktijk wordt normaliter wekelijks door meerdere 

groepen fanatiek aan fitness gedaan.  

Alle georganiseerde sportactiviteiten liggen nu stil. Doordat iedereen nu 

zoveel mogelijk binnen moet blijven, bewegen de meeste mensen een 

stuk minder dan normaal. Wij, fysiotherapeuten, vinden het belangrijk dat 

iedereen op een gezonde manier blijft bewegen. Graag willen we alle 

Achtervelders motiveren en stimuleren om op een gezonde manier in 

beweging te blijven.  

Maak zo mogelijk iedere dag een fietstochtje of een wandeling in de 

buitenlucht. Ook binnenshuis zijn er mogelijkheden om actief te bewegen. 

Online kunt u allerlei workouts vinden, die u gewoon thuis in uw 

huiskamer kunt doen. Een goed voorbeeld hiervan is de bekende app 

7M Workout. Op YouTube staan diverse workouts, die geschikt zijn voor 

mensen van alle leeftijden, met én zonder beperking. Een voorbeeld 

hiervan is de trainingsreeks van ‘Cordaan in beweging’.  

De komende tijd delen wij wekelijks beweegideeën op onze eigen 

Facebook-pagina.  

 

Fysiotherapie na het coronatijdperk? 

Wanneer het zover is, weten we nog niet. Zeker is, dat ook deze nare 

periode weer een keer voorbij gaat. Wij fysiotherapeuten hebben in korte 

tijd veel geleerd over videoconsulten en kunnen dit in de toekomst 

wellicht vaker kunnen inzetten. Over niet al te lange tijd zullen veel 

mensen tegelijk moeten revalideren na een IC-opname en een 

doorgemaakte corona-infectie.  



13 
 

Specialisten binnen onze beroepsgroep hebben inmiddels al een 

behandelrichtlijn gemaakt voor fysiotherapie aan deze specifieke 

patiëntengroep. 

Wanneer alles weer ‘normaal’ is, hopen wij u weer ‘normaal’ in onze 

praktijk te verwelkomen en de hand te schudden. Tot die tijd zien en 

spreken wij u graag online of per telefoon. Blijf uw vragen aan ons stellen 

en blijf in beweging! 

 
Namens Team fysiotherapie Achterveld, 
Henriëtte Stemerdink 
 
Thuis aan het werk? Hier een goed voorbeeld om de werkplek zo goed 

mogelijk in te stellen. Ook met een goed ingestelde werkplek blijft het 

belangrijk om iedere 30 minuten even op te staan en wat anders te doen.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ergomotion.nl/beeldschermwerkplek-instellen/&psig=AOvVaw08SA6d5AaiLrk48_X1XvnH&ust=1585985726629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZ5rXfy-gCFQAAAAAdAAAAABAI
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De tandarts en corona 

Uw gezondheid en veiligheid zijn voor ons van het grootste belang. 

Daarom is Tandartspraktijk De Drie Linden in verband met het coronavirus 

tot en met 28 april uitsluitend geopend voor spoedeisende hulp. 

 

Onder spoed wordt verstaan:  

• Trauma 

• Nabloeding na een behandeling 

• Acute, heftige pijn 

• Mogelijk levensbedreigende ontstekingen 

 

Voor het maken van een afspraak zijn wij zijn op werkdagen telefonisch 

bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 0342 45 27 51. 

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de KNMT nauwgezet op en 

houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Wij bellen onze patiënten die 

voor 29 april een afspraak hadden voor een nieuwe afspraak, zodra wij 

weten wanneer we weer reguliere tandheelkundige zorg gaan aanbieden. 

 

• Heeft u GEEN koorts maar eventueel milde verkoudheidsklachten? 

Dan kan spoedzorg bij ons in de praktijk worden verleend. 

• Heeft u verkoudheidsklachten EN koorts? Dan stellen wij de 

behandeling, indien mogelijk, uit met medicamenteuze therapie. Wij 

melden u aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg. U wordt na 

overleg eventueel doorverwezen. 

• Heeft u ALLEEN koorts? Dan stellen wij de behandeling, indien 

mogelijk, uit met medicamenteuze therapie. Wij melden u aan bij het 

Coronacentrum Acute Mondzorg. U wordt na overleg eventueel 

doorverwezen.  

 

Tandartspraktijk de Drie Linden 
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Autobedrijf Terveld BV 
 

* Verkoop nieuwe auto's   
* ln- en verkoop gebruikte auto's 

 * Reparatie en onderhoud   
* Expertise en schade regeling 

 * APK autokeuringen   
* Elektronica voor automobielen  
* Inbouwspecialist alarm- en  

navigatiesystemen  
 

Hessenweg 196 3791 PN Achterveld  

Tel. 0342-450045 
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Verloskundige zorg  
 

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft in deze corona- 

tijden. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, 

ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het 

ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar 

één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig 

zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. 

 

Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het 

ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden 

gehanteerd. 

 

Meer info over controles, echo’s zie www.praktijkluna.nl  

Verloskundigenpraktijk Luna 

 

http://www.praktijkluna.nl/
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Voedingsadviezen bij corona 

Een goede weerstand is belangrijk. In deze tijd vliegen de adviezen je om 

de oren, helaas is niet alles waar. Sommige proberen er zelfs een slaatje 

uit te slaan. Neem bijvoorbeeld de berichten in je mailbox: “Een boost 

voor je weerstand!”. Verderop in die mail kan je vervolgens bij de afzender 

voedingssupplementen en vitaminepreparaten bestellen.  

Een goede weerstand heb je niet van de één op de andere dag, dit is een 

langer proces. Het is vooral belangrijk dat dit in ons dagelijks leven 

geïntegreerd zit, het is dus belangrijk om hier een gewoonte van te 

maken. 

Wat kan je zelf doen om je weerstand zo optimaal mogelijk te maken of te 

houden?  

Eigenlijk zijn de adviezen ‘simpel’: door gezond te eten, genoeg te slapen, 

regelmatig te bewegen en voldoende te ontspannen, blijft je weerstand zo 

hoog mogelijk. Met een goede weerstand is je lichaam beter bestand 

tegen ziekmakende bacteriën en virussen en word je minder snel ziek. 

Mocht je tóch ziek worden, dan herstel je over het algemeen sneller.  

 

Gezonde voeding 

Nu ineens heel veel vitaminepillen- en/of voedingssupplementen gaan 

slikken heeft geen zin. Een goede weerstand is niet afhankelijk van een 

bepaald soort vitaminen. Het is veel belangrijker om een gezond en 

gevarieerd eetpatroon te ontwikkelen (en te behouden).  

De schijf van vijf van het Voedingscentrum biedt een goede richtlijn om 

gezond en gevarieerd te eten. Hiermee krijg je alle stoffen die je lichaam 

nodig heeft binnen, denk aan vitamines en mineralen, eiwitten, 

koolhydraten, gezonde vetten en vezels. Als je gezond eet en daarnaast 

voldoende slaapt en beweegt, zorg je voor een optimale weerstand.  
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De voedingsadviezen in het kort: 

 Eet voldoende groente en fruit; dagelijks 250 gram groente en 2 

porties fruit (groenten en fruit uit de diepvries is ook een goede keuze)  

 Kies voor de volkorenvariant: volkorenbrood, -pasta en zilvervliesrijst. 

 Varieer met vlees, vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische 

producten. 

 Zorg voor voldoende zuivel zoals melk, yoghurt, kwark en kaas.  

 Eet dagelijks een handje ongezouten noten. 

 Drink voldoende (1,5-2 liter) vocht, bij voorkeur kraanwater, thee en 

koffie zonder suiker. 

 Gebruik zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals olie, 

halvarine en vloeibaar bak- en braadvet. 

Om zoveel mogelijk de supermarkt en winkels te mijden, is het handig om 

een weekmenu te maken: bedenk van tevoren wat je de komende week 

wilt eten. Haal voor de eerste dagen verse groenten en voor de laatste 

dagen kunnen prima diepvriesgroenten of eventueel groenten uit pot 

gegeten worden. Diepvries heeft wel de voorkeur omdat daar geen zout 

aan toegevoegd is. Maak eventueel. eten in een dubbele portie klaar zodat 

je nog overhoudt om eventueel. in te vriezen. Een portie dat over is, kan 

misschien ook prima aan een alleenstaande buur gegeven worden. In deze 

tijd is het goed om op onze naasten te letten: zeker de ouderen en 

alleenstaanden die minder mogelijkheden hebben om boodschappen te 

doen. Blijf in contact en wanneer iemand ongewenst gaat afvallen, is dat 

vaak een teken dat diegene te weinig eet wat ook weer zijn weerslag heeft 

op de weerstand en de conditie. Zorg voor elkaar!  

Op de website van het voedingscentrum staan talloze recepten die 

makkelijk te maken zijn en wat je uit je voorraadkast kunt maken.  
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Recept van een voedzame gezonde maaltijd, die je ook nog eens kan 

delen met de buren. 

CHILI SIN (zonder) OF CON(met) CARNE (vlees)  voor3- 4 personen:  

 

 

- 1 grote pot bruine bonen 

- 1 klein blikje tomatenpuree 

- 1 rode paprika 

- 1 grote ui, evt. teentje knoflook 

- 125 gram champignons 

- 1 à 2 theelepels chilipoeder 

- 300 gram rundergehakt of 150 gram ongezouten cashewnoten 

(vegetarisch) 

- 3 eetlepels (olijf) olie 

Bereiding: snij de ui klein en fruit de ui in de olie. Voeg de knoflook, de 

tomatenpuree en chilipoeder toe en bak kort mee. Voeg vervolgens het  
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gehakt toe en blijf met de spatel roeren tot de gehakt bijna gaar is. (Bij de 

vegetarische variant voeg je de noten pas de laatste 2 minuten toe om ze 

te warmen). Voeg de klein gesneden paprika en champignons toe en laat 

het geheel in circa 7 minuten garen. Voeg de pot bruine bonen toe en laat 

het goed meewarmen onder regelmatig omroeren.  

Mocht je vragen over voeding hebben of maak je je zorgen om welke 

reden dan ook, bel rustig naar de praktijk: 0342 – 41 27 56. 

Annelies Dormans, Dietistenpraktijk Barneveld.  

op vrijdag spreekuur in De Heelkom (voorlopig alleen telefonisch)  

 

 

 

 

Uitleen/huur van hulpmiddelen 

Hulpmiddelen kunnen zowel bij Medipoint als Hulpmiddelencentrum 

(voorlopig) gehuurd of geleend worden, beiden te Amersfoort. 

Mensen met een Leef3.nu pas, de ledenorganisatie van Beweging3.0, 

kunnen vanaf 1 april 2020 gratis loophulpmiddelen lenen bij Medipoint. 

Op dit moment is de uitleen van hulpmiddelen bij Lariks 

(hulpmiddelencentrum) gesloten wegen corona. 

 

Meer info: 

Medipoint: tel. 088 – 10 20 100, website www.medipoint.nl 

Hulpmiddelencentrum: tel. 033 – 41 91 91, www.hulpmiddelencentrum.nl  

http://www.medipoint.nl/
http://www.hulpmiddelencentrum.nl/
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Wijkverpleging Beweging 3.0 en de maatregelen rondom 

corona 

Het is een hele bijzondere ervaring om met alle maatregelen rondom de 

coronacrisis om te gaan. De wijkverpleging is een onderdeel van essentiële 

zorg. Onze medewerkers kunnen niet thuis blijven. We werken volgens de 

richtlijnen van het RIVM, gebruiken de voorgeschreven Persoonlijke 

Beschermings Middelen (PBM). We dragen alleen mondmaskers als dit 

moet. We merken dat dit vragen geeft bij cliënten of hun familie. Zelf zijn 

we uiterst voorzichtig en houden ons goed aan de voorgeschreven 

richtlijnen. Thuiswerken is onmogelijk als je een cliënt moet helpen met 

medicijnen en/of wondzorg. Zorg die uitgesteld kan worden wordt 

inderdaad uitgesteld. Zorg die niet direct van invloed is op de gezondheid 

van de cliënt wordt zo min mogelijk geleverd. Onze cliënten vallen 

allemaal onder de risicogroep. Dus wij moeten proberen niet ook een 

risico te vormen. Verder proberen we de cliënten die wel bezocht moeten 

worden zo in te delen, dat er minder medewerkers ingedeeld worden, dat 

betekent dat routes en dus ook de tijden waarop cliënten zorg krijgen wat 

aangepast kunnen worden. Er zijn cliënten waarbij juist wat extra zorg of 

aandacht besteed moet worden, omdat ook de dagbesteding weg valt, en 

ze niet kunnen gaan eten in het woonzorgcentrum St. Joseph. Het 

wegvallen van de gebruikelijke dagstructuur geeft onrust en dat is deze 

periode niet makkelijk. 

De verwachting is dat er meer cliënten komen, die doordat ze de corona-

infectie hebben doorgemaakt, verzwakt zijn en zorg van de wijkverpleging 

nodig hebben. Doordat we de zorg wat afgeschaald hebben, verwachten 

we, dat we wat ruimte te hebben om dit te bieden. We moeten per keer 

kijken of dit ook lukt.  

We hopen dat we goed door deze crisis heen komen. Blijf gezond. 

Namens team Achterveld Beweging3.0 

Paula Velders, wijkverpleegkundige 
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Coronamanagement: verbinden, vechten, vluchten 

In een tijd waarin we schapen kunnen klonen en naar de maan kunnen 

reizen schrokken we in eerste instantie niet zo erg van een nog 

onbehandelbaar virus in China. Dit veranderde snel nadat op donderdag 

27 februari 2020 in Loon op Zand een eerste besmetting bekend werd. Als 

een golf die aanspoelt op het strand, voelde iedereen vrij snel de ernst van 

een probleem dat nog niet op te lossen was. Aan de samenleving werd 

gevraagd om allemaal links te gaan rijden en er kwamen maatregelen voor 

spookrijders die dat maar onzin vonden. 

Probleem of beperking 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat sociale steun zoeken in tijden 

van machteloosheid een aspect is van een veerkrachtige persoonlijkheid. 

Je kwetsbaar durven opstellen is geen zwakte, maar blijkt juist een sterke 

eigenschap om te overleven. 

Hulp vragen kan voelen als bij de dokter je broek uit moeten doen. We 

doen het, omdat we weten dat hierdoor de nodige medische hulp en 

steun geboden kan worden. Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken 

blijkt een effectieve eerste keus strategie in tijden van crisis. Deze 

coronacrisis leert ons iets nieuws. We ervaren namelijk niet automatisch 

rust en duidelijkheid na een hulpvraag aan een dokter of expert. Geen 

oplossing. We lopen tegen een beperking aan van medisch handelen en in 

een cursus van slechts enkele weken moeten we verplicht leren om dit te 

accepteren. In een tijd waarin autonomie, maakbaarheid en marktwerking 

onderdelen zijn van ons DNA, blijkt dit nog niet zo eenvoudig. We zullen 

ons verhaal moeten gaan herschrijven, want we worden geconfronteerd 

met een nieuw fenomeen: zelfs experts als Jaap van Dissel en Diederik 

Gommers zitten met hun handen in het haar. Wat nu?  

Om te overleven kunnen we als mens een paar keer doorschakelen, als om 

hulp vragen in tijden van machteloosheid of ziekte niet leidt tot rust of 

genezing:  
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1. Contact zoeken met een ander/dokter 

2. Zelf gaan vechten 

3. Zelf wegvluchten  

4. Bevriezen (spaarstand) 

Als het verbinden (1) met anderen niet effectief blijkt (als Jaap en Diederik 

het ook niet weten), dan schakelt onze biologie snel over naar verdediging: 

vechten (2) of vluchten (3). Dit is een effectief systeem met verhoogde 

waarneming, maar is bedoeld voor een tijdelijke noodsituatie vanwege de 

buitengewone hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt. Indien ook 

vechten of vluchten niet tot gewenste veiligheid leidt, dan kan het lichaam 

als laatste overschakelen op bevriezen (4), waarbij er juist sprake is van 

een verlaagde waarneming om energie te sparen (depressief, apathisch, 

afwezig). 

Vechten of vluchten in tijden van corona  

De vechtmodus kan zich in de huidige crisis vertalen in (te) veel extra uren 

werken als IC verpleegkundige. Ook zien we het terug in gedrag als 

extreem hamsteren, heel veel piekeren of 20 keer hetzelfde nieuws lezen 

en luisteren. De vluchtmodus kan zich vertalen in non-stop Netflix kijken 

of totaal geen nieuws meer willen horen. In essentie kan vechten of 

vluchten helpend zijn, maar als de dreiging blijft is het in feite dweilen met 

de kraan open en kunnen we uiteindelijk in een ‘vries’ modus terecht 

komen. Deze laatste modus impliceert immobiliteit, wat betekent dat je 

niet meer effectief kunt denken en handelen.  

Wat kunnen we doen om niet te bevriezen? 

We stoppen onze vaat in de vaatwasser en als hij vol is gaat hij aan. Het 

zou raar zijn als we bij ieder kopje de machine zouden aanzetten, want dat 

zou onnodig veel energie kosten.  

Mocht je de neiging hebben om oeverloos te piekeren, stel dan één of 

twee piekerkwartieren per dag in. Zet niet voor ieder kopje de vaatwasser 

aan. Schrijf tussendoor vragen of piekergedachten op, en overdenk die op 
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één of twee met jezelf afgesproken momenten per dag. Zoek contact met 

anderen als je ergens mee blijft zitten. Beperk de momenten dat je naar 

het nieuws kijkt. Ik heb Jaap en Diederik soms wel 14 keer per dag 

hetzelfde horen zeggen. Geld kan ons levensgeluk tot op zekere hoogte 

positief beïnvloeden, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

meer geld op een gegeven moment niet gelukkiger maakt. Dat is met 

piekeren ook zo. Nadenken en opletten is niet verkeerd, maar door het 

veel en vaak te doen gaat een probleem vaak niet sneller verdwijnen.  

Intelligent kanaliseren 

Onlangs las ik een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. Het leven 

van Paul stond op zijn kop toen zijn dochter Julia in 2018 onverwachts 

overleed aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Hij vertelt hoe 

hij het verdriet bewust opzoekt. Wekelijks probeert hij de woensdag 

zoveel mogelijk vrij te houden. ‘Niet zozeer voor mijn hobby’s, maar om 

het verdriet om Julia te kanaliseren. Als ik dat niet zou doen, liep hier 

een wandelende tijdbom.’ 

Het verdriet kanaliseren. Ik vind dat inspirerend en intelligent. Aan de ene 

kant je eigen kwetsbaarheid voelen en het ook recht durven aankijken en 

het bewust opzoeken. Verzetten heeft geen zin. Aan de andere kant 

beseffen dat -bij wijze van spreken- geen Jaap van Dissel of Diederik 

Gommers het verdriet over je dochter weg kan nemen. We kunnen soms 

iets niet oplossen of mooier maken. Wat we wel kunnen doen, is een bij 

onze situatie passend plan maken. Een intelligente lockdown. Dat plan 

mag bewuste vecht- en vluchtmomenten hebben. Vecht voor een 

planning in je gezin van rust, reinheid en regelmaat. Alle experts adviseren 

dat tot en met astronaut André Kuipers aan toe. Spreek ‘vlucht’- 

momenten af als vader of moeder als het gejengel van de kinderen je te 

veel wordt. Wees mild voor jezelf, maar ook voor je partner. Praat, 

bespreek, kanaliseer, maak een weekplanning. Het heeft wel degelijk nut 

als we onze fysieke én psychische hygiëne in de gaten houden. Het voelt 

niet altijd fijn, maar we weten dat het nodig is om het vol te houden. 
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Blijf verbinding zoeken 

Wat ons te doen staat is samen met onze dierbaren bespreken wat de 

huidige situatie voor ons betekent. Wanneer u ouder bent of tot een 

kwetsbare groep behoort: vraag om hulp en contact met anderen. Wees 

eerlijk in wat u voelt, want op die manier activeert en motiveert u een 

ander om er voor u te zijn. We kunnen als mens niet alles ruiken, we 

moeten ons soms durven uiten, zodat een ander zich met ons kan 

verbinden. Verbinding voelen en ervaren, is een noodzakelijk 

levensvoorwaarde om rust te ervaren en emoties te kalmeren. We kunnen 

nu niet alles oplossen, maar we kunnen er wel voor elkaar zijn om deze 

moeilijke periode te accepteren voor zo ver als mogelijk.  

Vanuit de verbinding kan er rust ontstaan, die nodig om de juiste dingen te 

doen, en om verkeerde dingen te laten. Op gezinsniveau is het van belang 

dat er een heldere planning en structuur aanwezig is. Zeker als een of 

meerdere kinderen last hebben van leer- of gedragsproblemen. Help je 

kinderen waar het kan, maar overvraag jezelf als ouders ook niet, wees 

reëel en zoek verbinding met school als je er niet uitkomt. Spreek als 

partners af dat je bij oplopende emoties niet in discussie gaat en voorkom 

dat je elkaar gaat verwijten, hoe begrijpelijk dat ook is. Als we emotioneel 

zijn, dan zijn we vaak niet onze meest redelijke versie. Zakendoen en 

plannen maken doen we het best met een cool brein. Lukt het een keer 

niet? Blijf aardig voor de ander, maar ook voor jezelf. En houd moed; deze 

periode is tijdelijk en gaat vroeg of laat echt stoppen.  

Onkruid wieden blijft belangrijk. Blijf alert op maatregelen en doe wat we 

afspreken. Maar blijf naast het wieden van onkruid ook de bloemen water 

geven. Zoek verbinding met een ander, blijf thuis plezier maken met elkaar 

en leuke dingen doen. Koop dat leuke spel wat je al langer van plan was. 

Dat kan nu wel, want we gaan toch niet op meivakantie.  

Rein Westerduin, psycholoog 
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DAVA – Door Achterveld Voor Achterveld 

Na de persconferentie over het coronavirus van 15 maart, besloot het 

bestuur van DAVA dat per direct alle activiteiten werden gestopt. De 

buurthuiskamer ging dicht, de klussendienst stopte, het singles café sloot 

de deuren en ook Automaatje moest de ritten staken.  

Duidelijk was dat daarmee ook veel van het spontane contact met de 

leden verdween en dat was juist in deze omstandigheden heel vervelend.  

In een nieuwsbrief, op de website, via Facebook en in het Trefpunt werd 

het telefoonnummer van DAVA nog eens extra onder de aandacht 

gebracht en de oproep om te bellen 

voor hulp bereikte zoveel mogelijk 

mensen in het dorp.  

Duidelijk werd dat Achtervelders 

DAVA wisten te vinden: diverse 

mensen belden met het aanbod om 

te helpen als er hulpvragen kwamen. Tot op heden (eind maart) zijn er nog 

geen hulpvragen gekomen. Dit maakt duidelijk hoe sterk Achtervelders 

onderling verbonden zijn. Het lijkt erop dat de meeste hulpvragen door 

buren, vrienden en familieleden worden opgepakt.  

Toch blijven we waakzaam want hoe langer deze periode van zelfisolatie 

duurt, hoe meer mensen zich eenzaam en ontredderd gaan voelen. Naast 

alle mensen die veel druk ervaren rond thuiswerken met de (jonge) 

kinderen thuis, zijn er ook mensen die te lang niemand zien en spreken. 

Gelukkig zijn er al diverse aanmeldingen van mensen die klaarstaan om 

regelmatig te bellen met diegenen die daar behoefte aan hebben en zo de 

eenzaamheid tegen te gaan.  

Via Lariks wordt informatie over hulpmogelijkheden uit heel Leusden 

gebundeld en in de Leusder Krant gepubliceerd, zodat duidelijk is wie  
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waarvoor te benaderen is. Speciaal voor mantelzorgers is de druk enorm 

hoog vanwege de sluiting van diverse dagbestedingsprogramma’s. Vanuit 

DAVA proberen wij ook hen een luisterend oor te bieden.   

Alle activiteiten van DAVA worden opgeschort tot 1 juni. Op het moment 

van schrijven is nog niet duidelijk of de genomen maatregelen van afstand 

houden en zoveel mogelijk thuis blijven, daadwerkelijk voldoende zijn 

geweest op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

Voorzichtig vooruitkijkend, worden initiatieven van de andere 

buurthuiskamers in Leusden en in de rest van Nederland onder de loep 

genomen. Hoe kunnen we helpen aan het herstel van sociale structuren 

en het oppakken van het dagelijkse leven?  

Waar mogelijk zal DAVA deze ideeën toepassen in Achterveld vanuit de 

doelstelling ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in ons 

dorp kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. 

 

 

 

Nogmaals DAVA 

Bent u redelijk goed ter been en wilt u graag wandelen of bewegen, maar 

is de gym of het zwemmen gestopt? Een vrijwilliger van DAVA wandelt 

graag met u mee, met inachtneming van de adviezen van het RIVM, zoals 

bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand. Voor meer informatie om te 

kijken of dit voor u een mogelijkheid is, bel gerust DAVA.  

Telefoon 0342 – 20 00 12. 

 

 



 
 

TELEFOONNUMMERS  

 

INFORMATIECENTRUM  

Mevr. R. Liemburg 

Dhr.  P. van  ‘t Klooster 

Voor vragen op gebied van 

wonen, zorg en welzijn.  

Maandag, woensdag en vrijdag 

van 08.30-12.30 u. Tel: 0342-

451333.  

Buiten deze uren kunt u bij 

vragen contact opnemen met 

Lariks te Leusden  

Tel: 033-3034444. 

 

FYSIOTHERAPIE  

Mevr. J. van Lobenstein 

Mevr. H. Stemerdink-Brouwer  

Dhr. B. Nuijens 

Dhr. E. Zijl 

Mevr. D. Saaltink 

Spreekuur volgens afspraak: 

0342-451542. 

 

LOGOPEDIE  

Mevr. N. Bakker-Kruithof  

Spreekuur op maandag volgens 

afspraak: 0342-451333  

Op andere dagen 033-4950847 

(Praktijk Leusden). 

 

DIËTIST  

Mevr. A. Dormans 

Spreekuur op vrijdag 

volgens afspraak:  

0342-412756. 

 

 

BEWEGING 3.0: Cliënten 

Service Bureau 24 uur per dag 

bereikbaar. Tel: 033-4692020 

 

Thuiszorgteam Achterveld:  

Tel. 085-0707133 (bereikbaar 

tussen 07.30-23.00) 

Voor zorgvragen: 

Paula Velders: 06-43281804 

Roelande Snapper:06-43282704. 

 

CONSULTATIEBUREAU  

Mevr. E. Sliggers 

jeugdverpleegkundige 

2e donderdagochtend van de 

maand zuigelingen- en 

peuterbureau  

Tel: 0342-451333  

Andere dagen: 033-4600046 

(afspraken en cursussen,  

telefonisch spreekuur 09.00-11.30 

en 14.00-16.30 u.). 

 

VERLOSKUNDIGEN 

Mevr. S. Brouwer 

Mevr. A. van Dijk 

Mevr. N. Wijkniet 

Maandag, woensdag en vrijdag 

van 09.00-12.30 uur voor vragen 

en het maken van afspraken:  

033-8200062. 

Voor bevallingen en dringende 

situaties: 06-55373685. 

 



 
 

HUISARTSENPRAKTIJK 

Dhr. W. Koch 

Mevr. A. Drenth-Kleppe 

Mevr. S. Hansen 

 

SPOEDGEVALLEN  

(vanaf 08.00 tot 17.00 u.):  

0342-451222 

’s Avonds en in het weekend: 

huisartsenpost 085 - 7731100  

(Houd uw zorgpas bij de hand). 

 

Spreekuur:  

Maandag van 08.00-09.00 u. vrije 

inloop.  

Verder volgens afspraak. 

0342-452588:   

-Voor afspraak consult. 

-Voor uitslagen, verzoek 

thuisbezoek, voor telefonisch 

consult: graag voor 10.00 u. 

 

Apotheek: 

-tel. bereikbaar 08.00-17.30 u. 

-balie open van 11.00-17.30 u.  

-herhaalrecept aanvragen via 

www.heelkom.nl  of door 

inlevering van leeg doosje bij de 

balie. Vóór 13.00 u. besteld, dan 

na 2 werkdagen vanaf 11.00 u. op 

te halen. Na 13.00 u. besteld dan 

ligt de medicatie na 3 werkdagen 

klaar

TROMBOSEDIENST 

LABORATORIUM MEANDER 
M.C. Dinsdag en donderdag van 

09.30-10.00 u. 

DIAGNOSTISCH 

LABORATORIUM  

(Saltro) maandag, woensdag en 

vrijdag van 09.30-10.00 u. 

U kunt elke dag terecht bij een 

van beide diensten ongeacht het 

formulier. 

 

PSYCHOLOOG: 

Dhr. R. Westerduin 

Spreekuur volgens afspraak: 

 06-83327328. 

 

ATELIER D’ORTHOPEDIE 

Orthopedisch Instrumenten- 

maker Dhr. J. Dölle 

Volgens afspraak: 

033-4795528. 

 

SECRETARIAAT SESA 

(St. Eerstelijns Samenwerkings-

verband Achterveld) 

Secr.: Mevr. L. van Dijk 

Ma.  08.30 – 17.00 u. 

Do en wo. 08.30 – 12.30 u. 

Tel. 0342-451333 

e-mail  : info@heelkom.nl 

website: www.heelkom.nl. 

 

 
            W.van Amersfoortstraat 36, 3791 AR Achterveld  

http://www.heelkom.nl/
mailto:info@heelkom.nl
http://www.heelkom.nl/

