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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 2022 zijn hierbij:  
• Samenwerking met welzijnsorganisaties en DAVA door middel van 

Welzijn op Recept. 
• Aandacht voor en omgaan met het levenseinde in zicht.  
• Bevorderen van de digitale vaardigheden van de bewoners en de digitale 

toegankelijkheid van de eerstelijnszorg. 
• Bevorderen van de veerkracht van de jeugd van Achterveld. 
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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Corona is niet weg en heeft voor sommige onuitwisbare sporen 
achtergelaten, maar toch lijkt voor de meeste mensen het normale leven 
weer hervat te zijn. Zo hebben we ook in ons gezondheidscentrum weer 
energie om andere zaken op te pakken:  

 We zijn het project ‘Positieve Gezondheid’ gestart. Dit gaat over een 
andere benadering van ziekte en gezondheid, die we met zijn allen 
willen inzetten in de dagelijkse praktijk.  

 Daarnaast heeft het eerste ‘Café Doodgewoon’ plaatsgevonden in De 
Moespot met een spreekster over haar ervaringen met het leven met 
kanker.  

 Er heeft een voorlichtingsavond plaatsgevonden over opvoeding met 
de titel ‘Die andere ouders doen ook maar wat’.  

 In de maand november heeft het gezondheidscentrum ook aandacht 
gevraagd voor het problematisch drugsgebruik in Achterveld.  

Allemaal initiatieven om het leven in ons dorp zo goed mogelijk te 
houden. U leest hier allemaal over in dit Heelkommentaar.  

Het thema van dit nummer is 
bewust wat luchtiger dan het 
vorige nummer. We geven u 
informatie over jeukende beestjes 
en wat u er tegen kan doen.  

Veel leesplezier.  

Willem Koch 
Huisarts  
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Beestjes 
 
Iedereen heeft wel eens jeuk. Dat kan door van alles komen. Een droge 
huid, eczeem, stress en bepaalde medicijnen kunnen allemaal jeuk 
veroorzaken. Wellicht krijgt u al ergens jeuk door het lezen van dit 
Heelkommentaar. In sommige gevallen wordt jeuk veroorzaakt door een 
beestje. Denk bijvoorbeeld aan schurft, aarsmaden en hoofdluizen.  
 
Hierna treft u een overzicht aan van veelvoorkomende beestjes die jeuk 
kunnen veroorzaken. Er is een korte uitleg bijgevoegd en een QR-code 
voor meer informatie.  
 
De meeste informatie komt van de website www.thuisarts.nl. Dit is een 
onafhankelijke website met betrouwbare informatie over aandoeningen. 
De informatie kan een aanvulling zijn op uw doktersbezoek of maakt soms 
duidelijk dat u helemaal niet naar de huisarts hoeft met een bepaalde 
kwaal.  

 
Vooraf even een leeswaarschuwing. Als u verder leest, kunt u 
jeukgevoelens krijgen en wordt u geconfronteerd met wat onsmakelijke 
plaatjes. 

 
  

Hoe scant u de QR-code? 
Scan zo een QR-code met een iPhone of Android-toestel: 
 Open de app Camera. 
 Doe net alsof u een foto maakt van de QR-code. Richt de camera 

dus op de QR-code en wacht even. 
 De QR-code verschijnt op het scherm. Breng de QR-code volledig 

in beeld. 
 Er verschijnt een melding om de achterliggende site van de QR-

code te openen. Tik op de melding. 
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Schurft  
 
Bij schurft heeft u heftige jeuk, vooral ’s nachts. Dit komt door 
schurftmijten. Dit zijn kleine, spinachtige beestjes. Via huidcontact kan de 
schurftmijt van de ene persoon naar de andere. Schurft is een vervelende 
huidziekte, maar kan geen kwaad.  
 
De behandeling is insmeren met permetrine crème. Het is belangrijk dat 
alle huisgenoten dat tegelijk doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Michael Geary - Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1338177  
 
Eikenprocessierups 

De eikenprocessierups kan in de zomer in eikenbomen zitten. De rups 
heeft brandharen. Deze brandharen kunnen jeuk, bultjes en oogklachten 
geven. Blijf uit de buurt van eikenbomen met rupsen of rupsennesten. 

Bij klachten: 
 Spoel de huid en ogen goed met lauw 

water. Verwijder brandharen van de huid 
met plakband. Niet wrijven of krabben! De 
klachten gaan binnen twee weken vanzelf 
over. 

 Bel uw huisarts als u oogklachten heeft, 
die niet beter worden na spoelen.  
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Bel direct de huisarts als één of 
meer van de volgende dingen 
voor u kloppen: 
 uw lippen worden steeds 

dikker; 
 uw tong wordt steeds 

dikker; 
 uw oogleden worden steeds 

dikker; 
 u bent benauwd. 

Bron: Sarefo - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2191829 

 
Bedwantsen 
 
De bedwants is een klein insect dat vooral in 
bedden en matrassen van hotelkamers leeft.  
’s Nachts kruipt de bedwants op uw huid om 
bloed te zuigen. Op de plek van de beet 
ontstaat een bultje dat jeukt. Probeer niet te 
krabben als u jeuk heeft. Verder hoeft u niets 
te doen, de bultjes verdwijnen vanzelf.  
 
Controleer bed, matras en beddengoed voordat u ergens gaat slapen. Zet 
uw koffer op een rekje of in de badkamer. Dan kruipt de bedwants niet in 
uw bagage. Schud en klop al uw bagage buiten uit, voordat u uw spullen 
weer inpakt en thuis uitpakt. Was uw kleding en beddengoed op ten 
minste 60 graden. 
 
Is de jeuk heel ernstig en krijgt u 
ook op andere delen van uw 
lichaam heel veel bultjes? Neem 
dan contact op met uw huisarts. 
Zo nodig kan uw huisarts 
medicijnen tegen de jeuk 
voorschrijven. 
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Schaamluis  
 
Schaamluis kunt u krijgen door seks. Het is een soa. U kun het ook krijgen 
als u in hetzelfde bed hebt gelegen als iemand met schaamluis. 
 
Schaamluizen zijn kleine kruipende beestjes. Ze kunnen zitten op plekken 
met veel haar. Van schaamluis krijgt u jeuk, maar u wordt er verder niet 
ziek van. U kunt medicijnen kopen om de schaamluis dood te maken. 
Vertel uw sekspartners van de laatste twee maanden dat u schaamluis 
heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: www.atlasdermatologico.com.br 
 
Aarsmaden 
 
De wormpjes zijn kleine witte draadjes van ongeveer een centimeter. 
Soms ziet u ze in de ontlasting of in de onderbroek. Ze komen vooral bij 
kinderen voor. Ze geven soms jeuk rond de anus en bij de vagina, vooral  
's nachts. Hygiëne is belangrijk om besmetting met de eitjes te 
voorkomen. 
 
U kunt wormpjes zelf behandelen met een kuur mebendazol van de 
apotheek of drogist. 
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Bron: www.huidziekten.nl 

Teken 
 
In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral 
de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.  
 
Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang). 
Maak het wondje daarna schoon met alcohol.  
 
Bel uw huisarts in deze situaties: 
 als het niet lukt de teek te verwijderen; 
 als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten; 
 als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de 

tekenbeet ontstaat; 
 als u op een andere plek van uw lichaam een verkleuring of rode vlek 

ontdekt; 
 als u na dagen tot maanden griepachtige klachten krijgt, 

gewrichtsklachten, uitstralende pijn of minder kracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap 
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Luizen 
 
Luizen op het hoofd geven alleen jeuk. Ze 
kunnen geen kwaad. Ze hebben niets te maken 
met slecht wassen. Kam elke dag het haar met 
een luizenkam. Doe dit twee weken lang. 
Daarna zijn de luizen weg. Een lotion tegen 
luizen is meestal niet nodig.  
U hoeft niet naar de huisarts.  
 
Overige insecten:  
 
Muggen, vlooien, wespen, dazen, horzels, bijen, mieren en steekvliegen 
zijn insecten die bijten of steken. Insectenbeten kunnen jeuk, pijn en een 
bult geven. Een koude, natte doek helpt tegen die klachten. Bij zwelling bij 
een steek van wesp, steekvlieg of bij helpt ijs of een coldpack. 
 
Bel direct uw huisarts: 
 bij een steek in de mond, tong of keel; 
 als u overgevoelig bent voor insectenbeten; 
 als u benauwd wordt na de steek; 
 als u huiduitslag krijgt op andere plaatsen dan waar u gestoken bent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: www.thuisarts.nl 
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In gesprek met een ‘huismijtje’ over schurft 
 
Om bij het begin te beginnen …wat is schurft nou eigenlijk? 
Schurftmijt ziet eruit als een klein, spinachtig beestje. Met het blote oog is 
deze niet of nauwelijks zichtbaar. De mijt graaft zeer kleine gangetjes 
(circa 1 cm in lengte) in de buitenste laag van de huid. Aan het eind van 
het gangetje legt de mijt eitjes die na circa drie dagen uitkomen. 
 
 Besmettingsweg: langdurig (15 minuten of 

langer) of regelmatig intensief lichamelijk 
contact. Gezamenlijk gebruik van bed, 
kleding, et cetera. 

 Incubatietijd: 2-6 weken. 
 Besmettelijke periode: 12 uur na een 

effectieve behandeling niet meer 
besmettelijk. 

 Symptomen: toenemende jeuk. Blaasjes en rode bultjes tussen de 
vingers, polsen en voeten. Rode streepjes in de huid. 

 Maatregelen: gelijktijdige behandeling. Was- en luchtvoorschriften. 
 
Hoe kom je erachter dat je schurft hebt en wat was je eerste reactie? 
Onze oudste zoon heeft het opgelopen in het studentenhuis. Via hem 
hebben wij het ook opgelopen. De huid jeukt, is rood, maar verder zie je er 
weinig aan. De eerst reactie is “Nee toch, bah! Wat een gedoe! Wat nu?” 
 
Heeft het hele gezin er last van gehad? 
Nee, gelukkig niet. Mijn man en ik wel, maar onze dochter gelukkig niet en 
de hond ook niet. 
 
Welke stappen moesten jullie toen nemen?  
Allereerst … wassen, wassen en nog eens wassen. Elke dag je bed wassen. 
Alles op een heet programma. Ook elke dag de gedragen kleding wassen. 
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Dat kan natuurlijk niet heel heet, dus die moet eerst drie dagen in een 
afgesloten vuilniszak en wordt daarna pas gewassen. 
 
Welke behandeling is mogelijk? 
Schurft is goed te behandelen met een speciale crème of met tabletten. 
We hebben de zalf via de huisarts gekregen om voor het slapen ons een 
keer helemaal van top tot teen in te smeren. De zalf moesten we twaalf 
uur laten zitten en dan afdouchen... in de hoop dat één behandeling 
voldoende is. Zo niet, dan moet het na acht dagen worden herhaald. 
Helaas hebben we een paar keer moeten smeren. Schurft is heel erg 
besmettelijk, maar na het smeren van de zalf niet meer. Uiteraard blijf je 
heel voorzichtig. Na het insmeren kregen we eerst meer jeuk doordat de 
mijten in de huid opgeruimd worden. Daarna werd de jeuk gelukkig 
minder (op buik, armen en benen). Er zijn ook pillen en zalf beschikbaar 
die de jeuk doen verminderen. Ervan afblijven helpt uiteraard ook. Zo 
voorkom je verdere verspreiding. Door het krabben ontstaan korstjes, die 
gaan weer jeuken en dan blijf je krabben. 
 
Hoe lang heeft deze periode geduurd? 
Ik denk toch wel dat we er zeker wel twee maanden ‘zoet’ mee waren. Het 
gebeurde tijdens de corona periode en in die tijd zijn we wel veel thuis aan 
het werk geweest, maar ook wel naar ons werk gegaan. Uiteraard met de 
nodige afstand, maar dat moest toen sowieso vanwege corona. 
 
Wat was het meest vervelende als je nu terugkijkt? 
Dat je zoveel moet wassen. Elke dag weer. Door de jeuk sliep ik slechter, 
daardoor was ik meer vermoeid en dan moet je ook nog elke dag je bed 
verschonen en héél veel wassen. Best een pittige en vermoeiende tijd dus. 
Wat ook vervelend was, is dat het fysieke contact onderling met het gezin 
op een laag pitje staat.  
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Heb je advies voor mensen die dit ook overkomt? 
Eigenlijk is mijn advies om dit bijna zo te behandelen als het coronavirus. 
Houdt afstand van elkaar, blijf zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt. Ook 
al heb je jeuk en kriebel, probeer er zoveel mogelijk vanaf te blijven, dan 
gaat het sneller over. Dat verschil merkten de familieleden onderling. 
 
Heb je angst voor herhaling? 
Nee hoor, ik ben niet zo bang aangelegd. Uiteraard hoop ik dat dit 
eenmalig is geweest. Helaas kan je opnieuw besmet raken, dan komen de 
klachten waarschijnlijk sneller. 
 
We hebben een fijn gesprek gehad en hebben hier zelf ook wat van 
opgestoken. 
 
Geesje Edens en Astrid ter Maten 
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Buurtcontact 
Is er in uw straat of buurt een leuk initiatief? Laat het DAVA weten! 

Binnen DAVA is een werkgroep opgericht die gaat onderzoeken of het 
mogelijk is om nog meer verbinding te creëren tussen de dorpsbewoners. 
Bij verbinding denken wij aan er voor elkaar zijn in goede en in slechte 
tijden. Dat hoeft niet direct gericht te zijn op zorg. Aandacht, een praatje, 
even navragen hoe het gaat als je elkaar niet vaak ziet. Of gewoon iets van 
elkaar lenen of elkaar helpen met een (gezamenlijke) klus. De ladder van 
de buurman, de heggenschaar of de fiets als u een lekke band hebt. Met 
heel veel kleine dingen kun je er voor elkaar zijn.  

Een voorbeeld:  
Het Coöperatiegebouw staat in het centrum van Achterveld, heeft 21 
appartementen en is opgeleverd in 2016. In juni 2016 zijn de eerste 
bewoners er komen wonen. Deels zijn het Achtervelders, maar ook komen 
de bewoners uit de regio. Er woont een leuke mix van bewoners, 
echtparen, alleenstaanden, valide en mindervalide, jong en oud. De 
opgerichte VvE houdt zich niet alleen bezig met praktische zaken, maar 
heeft ook oog voor de sociale kant. Bewoners weten elkaar te vinden als 
het gaat om gezelligheid, maar ook als men iemand nodig heeft voor een 
klusje. Er zijn tal van verschillende activiteiten geweest. Een voorbeeld is 
het gezamenlijk gemaakte drieluikschilderij dat nu in de centrale hal 
hangt. Er zijn jaarlijks terugkerende BBQ’s en buurtborrels. De laatste 
buurtborrel was niet alleen voor de bewoners/eigenaren, maar ook voor 
de eigenaren van de bedrijfsruimten onder de appartementen. Ook wordt 
er een keer per jaar een DOE-dag georganiseerd. Tijdens deze dag doen ze 

klusjes, zoals het onkruid verwijderen rondom het 
pand, extra schoonmaak, maar ook het verfraaien en 
onderhouden van hun gezamenlijk terras. Daarnaast 
is er een bewonersapp. Deze wordt alleen gebruikt 
wanneer het echt nodig is, dus bij een calamiteit, lift 
buiten werking o.i.d.   
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Een aantal keren per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid onder de 
bewoners en eigenaren. Kortom, het is goed toeven in het 
Coöperatiegebouw waar men oog en zorg heeft voor elkaar. 

Wij zijn dan ook benieuwd of er in Achterveld straat- of buurtinitiatieven 
zijn om er voor elkaar te zijn. Graag horen wij op welke manier dit 
plaatsvindt in uw buurt, wijk of straat. Ook belangrijk, we zijn erg 
benieuwd hoe de communicatie binnen dit initiatief is. U kunt uw reactie 
sturen naar: info@doorachterveld.nl of door een briefje te deponeren in 
de brievenbus van de buurthuiskamer (W. van Amersfoortstraat 52). 

Weet u niet of er in uw buurt initiatieven zijn, maar bent u wel 
geïnteresseerd? Laat het ons dan ook weten via info@doorachterveld.nl.  
 
Aan het einde van de maand…. 
Lariks en WCA zijn tot steun 
 
Het nieuws staat er dagelijks vol mee; stijgende energiekosten en 
boodschappen die duurder worden. Mensen nemen hun maatregelen: de 
verwarming een graadje lager zetten, een dikke trui aan, schrappen van de 
luxere producten, enzovoorts. Maar zelfs dan is er nog toenemende 
armoede en lukt het soms evengoed niet om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Dit is vooral vervelend bij een onverwachte uitgave, zoals een 
kapotte wasmachine.  
 
Herkent u dit? Heeft u ook moeite met rondkomen? Er kan vaak meer dan 
u denkt! Bijvoorbeeld dat u een deel van de gemeentelijke belasting niet 
hoeft te betalen. Of dat de gemeente meebetaalt aan de kosten van uw 
zorgverzekering. Deze regelingen zijn niet altijd bekend of ze zijn niet 
eenvoudig om aan te vragen. Daarom is er Lariks die u de hierin wegwijs 
kan maken. Op maandag- en woensdag- ochtend tussen 09.00 tot 12.30 
uur is er een Lariks-consulent aanwezig in De Heelkom. Op die tijden kunt 
u contact opnemen via 0342 451 333 voor een afspraak of telefonisch 
advies. Buiten die tijd belt u met Lariks op 033 303 4444 of vindt u 
informatie op de site www.rondkomeninleusden.nl. Hier staat informatie 
over financiële regelingen en over financiële hulp in gemeente Leusden. 
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Ook de Werkgroep Caritas Achterveld (voorheen 
PCI) kan u een helpende hand reiken. De leden van 
de werkgroep, allemaal inwoners uit Achterveld, 
kunnen helpen door u de weg te wijzen naar 
regelingen. Als u daar geen aanspraak op kunt 
maken, kan er op (heel) korte termijn financiële 
hulp worden geboden met een schenking, door het 
betalen van een rekening.  
 
WCA is er voor álle Achterveldse inwoners, dus ook 
als u geen parochiaan bent. U kunt uw vraag 
doorgeven op de website https://stlucas.nu onder de knop Caritas. U kunt 
ook mailen of bellen met het parochiesecretariaat: achterveld@stlucas.nu 
of 0342 451 420 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag, tussen 
09.30 tot 12.00 uur). Een vraag, voor uzelf of voor een ander, wordt altijd 
zorgvuldig behandeld. 
 
Positieve Gezondheid 
 
Positieve Gezondheid is een manier om de vele ontwikkelingen in het 
zorglandschap voor te blijven  Dit gedachtegoed hanteert een brede kijk 
op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. De trainingen Positieve 
Gezondheid voor professionals en inwoners uit Leusden en Achterveld zijn 
afgelopen najaar gegeven. Hieronder volgt een verslag van de cursisten. 

In de sportzaal van De Heelkom zitten we in een kring om kennis te maken 
met elkaar en met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Er is 
gevraagd iets persoonlijks mee te nemen dat voor jezelf symbool staat 
voor Positieve Gezondheid. Bij het rondgaan in de kring krijgen we aan de 
hand van de verhalen over die persoonlijke symbolen direct zicht op de 
verschillende dimensies van onze gezondheid. Voor de één ligt dat op het 
terrein van ‘zorg ik wel goed voor mezelf’, voor de ander is dat ‘ik vind het 
moeilijk om grenzen aan te geven’ en voor weer iemand anders is dat 
weer ‘maak ik tijd voor die dingen die ik belangrijk vind in mijn leven’ of 



16 
 

‘hoe zorg ik voor de balans in mijn leven’. Na deze ronde is de kop er af en 
zitten we meteen in het onderwerp Positieve Gezondheid.  

In de gezondheidszorg gaat vaak alle aandacht naar 
gezondheidsproblemen en hoe die opgelost kunnen worden. Soms denken 
mensen dat je alleen gezond bent als je niet ‘ziek’ bent. Of dat gezondheid 
gaat over meer bewegen, gezond eten en voldoende slapen. Maar 
gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Positieve Gezondheid kiest een 
andere, bredere invalshoek, waarbij het accent niet alleen op ziekte ligt, 
maar op de hele mens, zijn veerkracht en vitaliteit. Je kunt weliswaar een 
ziekte hebben, maar je bent niet je ziekte. Er is zoveel meer, bijvoorbeeld 
doen wat je fijn vindt, omgaan met mensen, vertrouwen hebben en 
zorgen voor jezelf.  

Positieve Gezondheid heeft dus een veel bredere zienswijze op 
gezondheid. Er wordt gekeken naar de klacht, maar ook naar de kracht 
van de persoon. Er wordt gekeken naar problemen, maar ook gedacht in 
oplossingen. Er wordt stilgestaan bij wat het leven betekenisvol maakt. 
Men gaat ervan uit dat mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en 
dat zij zelf de regie houden bij de stappen die ze zetten. Machteld Huber, 
de grondlegger van Positieve Gezondheid, zegt: ”Gezondheid is niet de 
afwezigheid van ziekte, maar is het vermogen om met het leven om te 
gaan”.  
 
Een bredere kijk door Positieve Gezondheid klinkt prettig, maar hoe werkt 
het in de praktijk? Om daarmee te oefenen gaan we aan het werk met het 
spinnenweb. Een gespreksinstrument en vragenlijst, waarmee je je eigen 
gezondheid in beeld brengt. Opdracht aan ons is het spinnenweb in te 
vullen en zo de kern van Positieve Gezondheid zelf te ervaren. Daarin zit 
namelijk de essentie: alleen jijzelf weet hoe je gezondheid en leven eruit 
zien, waar je meer aandacht aan zou willen/moeten geven en wat je zou 
willen veranderen. Spinnenweb Positieve Gezondheid (www.iph.nl) 
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We gaan aan de slag. Door het invullen van 
de vragenlijst worden we ons bewust van 
onze gezondheid op de verschillende 
dimensies: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen en dagelijks functioneren. Je kijkt 
als het ware in de spiegel. Klopt het wat ik 
zie? Waarom zit ik niet lekker in mijn vel? 
Waaraan wil ik meer aandacht geven in mijn 

leven? Wat wil ik anders? Wat kan een eerste stapje zijn om dat te 
veranderen? We moeten dat immers zelf doen. De vragenlijst is een 
momentopname. Over een half jaar kan het weer anders zijn. 

Margriet en ik mochten als gebruikers van ons gezondheidscentrum 
meedoen aan deze training over Positieve Gezondheid. In het volgende 
Heelkommentaar gaan we na hoe de hulpverleners aan de slag zijn gegaan 
met dit gedachtegoed.  

Wil je zelf aan de slag met je Positieve Gezondheid? Dat kan ook door de 
vragenlijst in te vullen op www.mijnpositievegezondheid.nl.  

Nel Menkveld, mede namens Margriet Kruithof, DAVA 

Café Doodgewoon 11 oktober 2022 in De Moespot 
 
Bij de aankondiging van Café Doodgewoon in het vorige Heelkommentaar 
werd mijn aandacht getrokken door het woord ‘Tussenland’. Ik ben 
nieuwsgierig. Wat is dat voor land? Hoe doe je dat ‘leven met de dood in 
je schoenen’? 
 
Het is een mooie herfstdag die dinsdag de 11e oktober. De bomen laten 
hun bladeren los, de zon schijnt, de bladeren kleuren. Een beeld van verval 
en schoonheid. Met dat beeld op mijn netvlies loop ik Café Doodgewoon 
in, waar de bezoekers langzaam binnendruppelen.  
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Nadat we zijn voorzien van koffie en thee, heet Willem Koch ons welkom. 
Hij geeft ons een idee van wat we die middag kunnen verwachten en 
introduceert Jannie Oskam, spreker van deze middag. 
 
Wanneer zij zichzelf voorstelt, belanden we direct in 
‘Tussenland’, de wereld waarin je terechtkomt, 
wanneer je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent. Je komt 
pats, in een andere wereld, waar de specialisten de 
regie over je leven overnemen. Hoe ziek ze ook is, 
Jannie vraagt direct naar het palliatief team. Niemand in 
het ziekenhuis heeft verteld dat het bestaat, maar zij 
weet van het bestaan ervan vanuit werkervaringen.  
 
“Palliatieve zorg kennen we vooral als zorg in de laatste fase van het leven, 
maar” zegt Jannie nadrukkelijk, “palliatieve zorg is er ook voor mensen die 
nog maar net te horen hebben gekregen dat ze niet meer kunnen 
genezen. Palliatieve zorg is erop gericht het leven dat je rest zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit 
van je leven en daar zelf de regie over houden.” 
 
Met humor en een helder verhaal neemt zij ons mee in ‘Tussenland’, hoe 
zij daar haar weg zoekt, met vallen en opstaan. Over die weg, die 
zoektocht, vertelt zij ervaringen die me raken en bijblijven. Eén daarvan is 
het beeld van de zwarte hond. Stel je je maar voor dat de kanker een 
zwarte hond is. Die zit ineens bij je op de stoep, loopt onuitgenodigd bij je 
door je huis, gaat lekker bij je op de bank zitten. Je krijgt die hond niet 
weg, maar de kunst is hem zijn plaats te wijzen. Bij haar is dat op de mat 
bij de voordeur. Hij is er wel, maar niet meer zo duidelijk aanwezig. 
 
Een ander punt dat mij aansprak, is dat leven met de dood in je schoenen 
‘Leven op twee sporen’ is. Je gaat natuurlijk wel dood, maar je leeft ook 
nog volop. “Zo invoelbaar en herkenbaar” zegt Jannie. Zij zegt: ”dichter bij 
de dood leef je intenser. En….kun je je ook heel eenzaam voelen, ondanks 
alle lieve mensen om je heen. Mijn ziekte is dag en nacht bij me, je word 
er voortdurend aan herinnerd. De kaartjes vol medeleven kunnen dan ‘het 
volop leven’ ook lastig maken, zeker wanneer je je wat beter voelt.” 
  



19 
 

Door de ervaringen van Jannie word ik als bezoeker uitgedaagd na te 
denken over “hoe doe ik dat zelf? Sta ik wel genoeg stil bij wat ik doe en 
wat ik zeg naar ongeneeslijk zieke mensen die ik ontmoet?” 
 
Ze heeft ook een praktische tip voor ons. Vraag niet te pas en te onpas 
hoe het met iemand gaat. Hoe lief ook bedoeld, het kan voor iemand 
lastig zijn om daar op dat moment op te reageren. Het is beter om te 
vragen: “mag ik vragen hoe het gaat?”. De ander kan dan zeggen “nu 
liever niet” of “dat is goed, maar niet te lang” of “liever een andere keer”. 
 
Na de pauze maken we een grote kring, waar alle 25 bezoekers 
plaatsnemen. In die kring zitten naast mensen uit ‘Tussenland’ ook familie, 
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals (o.a. van Beweging 3.0 en 
Lariks). Er worden reacties gedeeld op het verhaal van Jannie, er zijn 
vragen, er wordt praktische informatie gegeven door professionals. Voor 
mij is dat heel informatief en geeft het stof tot nadenken. 
 
Doodgaan raakt ons allen, daarover in gesprek 
gaan en ervaringen delen helpt mij om mijn 
gedachten te vormen. Hoe zou ik denken, voelen, 
handelen wanneer dit mij overkomt? Belangrijk 
voor iedereen, want ‘met de dood in je schoenen’ 
kun je je zich heel eenzaam voelen. Het is fijn 
daarover te kunnen praten en te delen met 
lotgenoten, professionals die weten waarover ze 
praten en mensen die je nabij zijn. 
 
Eenmaal weer buiten schijnt nog steeds de zon op 
de gevallen bladeren. Deze eerste Café Doodgewoon was een positieve 
ervaring en smaakt naar meer.  
 
Een bezoeker  
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Professionals maken zich zorgen om drugsgebruik van 
jongeren in Achterveld en zoeken de samenwerking op 

Huisartsen, psychologen, EHBO’ers en een aantal inwoners van Achterveld 
luiden de noodklok: Ze zien de afgelopen jaren een stijgend gebruik van 
drugs onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. “We merken dat jongeren 
steeds vaker cocaïne, 3MMC, lachgas en wiet gebruiken”, aldus huisarts 
Willem Koch die bezorgd is. “Het gevaar van problematisch gebruik neemt 
toe, naast mogelijke hersenschade. In Bunschoten zijn vorig jaar zelfs twee 
jongemannen overleden aan drugsgebruik. Ook in Achterveld hebben we 
al ziekenhuisopnames gezien. Achtervelders houden van gezelligheid, 
denk aan de drukke voetbalkantine, De Moespot, de diverse 
horecagelegenheden en ook grotere feesten, zoals carnaval en Actief 
Achterveld”. Koch vertelt: “Om dit alles leuk en goed te houden, is het 
nodig om met elkaar over drugsgebruik te praten en dat moeten we met 
zijn allen doen: ouders, jongeren en sleutelfiguren, zoals besturen van 
verenigingen en horecaondernemers.”  
 
Om ouders, jongeren en inwoners 
bewust te laten worden dat het 
drugsgebruik gemeengoed lijkt te zijn, 
heeft De Heelkom samen met een groep 
betrokken Achtervelders de maand 
november uitgeroepen tot de maand 
van het bespreekbaar maken van 
drugsgebruik, met als hoofdvraag: Waar 
ligt jouw grens?  
 
In november heeft de projectgroep een bijeenkomst georganiseerd onder 
leiding van verslavingszorginstelling Jellinek. Hun medewerkers zijn 
gespecialiseerd in het herkennen en bespreekbaar maken van 
drugsgebruik. Tijdens de avond waren ouders welkom, net als jongeren, 
maar ook horecaondernemers en bestuurders van verenigingen. 
Wethouder Patrick Kiel ziet het belang van deze laagdrempelige manier 
van met elkaar spreken over dit probleem en hoopte ook dat er veel 
mensen naar toe zouden komen. 
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“We hopen op die manier elkaar te helpen het drugsgebruik terug te 
brengen”, zegt Koch. “Achtervelders vormen een hechte gemeenschap en 
staan voor elkaar klaar. Juist dit bespreekbaar maken met ouders, maar 
ook eigenaren van kroegen, clubs en keten zorgt ervoor dat we dit 
probleem gezamenlijk aanpakken. Je kunt de verantwoordelijkheid niet bij 
één groep neerleggen.” 
 
Naast de avond op 24 november vinden in aanloop naar carnaval meer 
acties plaats. De groep roept ouders op actief het gesprek aan te gaan met 
kinderen over de vraag: Waar ligt jouw grens?  
 
Oproep: redactieleden gezocht!  
 
Het Heelkommentaar zoekt nieuwe  redactieleden.  
De redactie is blij met het huidige redactieteam, 
maar we zijn toe aan versterking. We zijn op zoek 
naar één of twee enthousiaste redactieleden om 
mee te denken over de onderwerpen die aan de 
orde moeten komen. Leeftijd speelt geen rol. Het blad is voor alle 
Achtervelders, dus ook voor de ouderen én jongeren in de buurt.  
 
Wat houdt het werk als redactielid in en hoeveel tijd kost het? 
Het kost niet heel veel tijd, het is maar een paar uur per jaar. Twee keer 
per jaar komt de redactie bijeen om het onderwerp voor de volgende 
editie vast te stellen. Daarna wordt er besproken wie welke artikelen gaat 
schrijven. De redactie krijgt een deel van de teksten aangeleverd, maar 
daarnaast is het ook leuk wanneer er zelf af en toe een tekst wordt 
geschreven. Wanneer de teksten zijn verzameld, bekijkt de redactie het 
inhoudelijk.  
 
Aanmelden 
Interesse? Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@heelkom.nl  
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Hoe gebruik ik zorg apps?  

In de gezondheidzorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt van apps. 
Voor veel mensen is het een gemak om dingen digitaal te regelen, echter 
geldt dit niet voor iedereen.  

Heeft u moeite met het gebruik van apps zoals bijvoorbeeld Digid of Uw 
Zorg online? Dan kunt u zich nu opgeven voor een gratis cursus leren 
omgaan met apps in de zorg. DAVA organiseert in januari 2023 deze 
bijeenkomsten in samenwerking met ’t Gilde.  

 Wat: cursus leren omgaan met apps om zorgafspraken te maken 
 Wie: iedereen die meer wil leren over het gebruik van zorg apps 
 Wanneer: voorlichtingsbijeenkomst 11 januari om 14.00 uur, 

oefenochtend 18 januari 10.00 uur 
 Waar: buurthuiskamer van DAVA, W. van Amersfoortstraat 52, 

Achterveld 
 Aanmelden: info@doorachterveld.nl of 0342 200012 
 Kosten: geen 
 Meenemen: smartphone of tablet 
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Even voorstellen… 

Wat leuk dat ik me op deze manier aan u mag 
voorstellen. Mijn naam is Wilma en sinds half augustus 
ben ik als doktersassistente werkzaam in De Heelkom. 

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen in de leeftijd van 
23, 21 en 17 jaar. Van origine ben ik verpleegkundige, 
maar ik ben daarmee gestopt toen onze oudste zoon 
werd geboren. Vanaf die tijd ben ik werkzaam in het 
bedrijf van mijn man en mij. Dit doe ik nog steeds met 
veel plezier, maar ik merkte dat ik de zorg begon te missen. Om die reden 
ben ik de opleiding voor doktersassistente gaan volgen en heb in juni mijn 
diploma gehaald. Ik werk nu al een aantal maanden met veel plezier in 
Achterveld. Ik combineer dit met het werken in ons eigen bedrijf. Deze 
combinatie bevalt me prima!  
 
In m’n vrije tijd ga ik er graag op uit in de natuur: fietsend of wandelend. 
Maar ‘met een boek op de bank’ is voor mij ook echte ontspanning! U 
komt mij vast nog weleens tegen in De Heelkom. 
 
Wilma Schimmel - van Harten, doktersassistente   
 
 

Mijn naam is Ronald van Wijk. Ik ben getrouwd en 
woon samen met Diedeke en twee tienerzoons in 
Leusden. Mijn ontspanning vind ik in de natuur, op 
de wielrenfiets of zingend in een (kamer)koor. 
Daarnaast schaak en lees ik graag. Samen met 
Diedeke heb ik sinds 2015 een 
fysiotherapiepraktijk. Voor deze praktijk doe ik het 
praktijkmanagement. Ik heb een technische 
opleiding en achtergrond, heb veel gewerkt in bedrijfsanalyse en software 
ontwikkeltrajecten. 
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Per 31 oktober ben ik ook op De Heelkom aanwezig als praktijkmanager. 
Voorlopig zal dat zijn op dinsdag- en vrijdagochtend en vanaf 1 februari 
wat vaker. Ik zal geen (of weinig) patiënten zien, maar ik ben meer op de 
achtergrond aanwezig in de praktijk als ondersteuner op allerlei vlakken. 
Zo denk ik mee over de boekhouding, contracten, declaraties, ICT, verdiep 
ik me in allerlei regelgeving en ben ik druk met het begeleiden van 
verbeteringen die het werk makkelijker maken. Vooral door het goed 
inzetten van digitalisering, verwacht ik dat er meer tijd overblijft voor de 
patiënt, voor wie we het tenslotte allemaal doen!  

Het werken in De Heelkom ervaar ik als een warm bad. Een fijne 
omgeving, waar ik graag een positieve bijdrage aan lever. 

Ronald van Wijk, praktijkmanager 
 
Kommaatjes 

 Na 20 jaar dienst bij Fysiotherapie Achterveld hebben wij helaas 
afscheid moeten nemen van onze kinderfysiotherapeut Henriëtte 
Stemerdink. Zij heeft haar werkzaamheden bij het Amsterdam UMC 
uitgebreid. Wij wensen haar veel succes en werkplezier. 

 De beweegtuin aan de Groot Agteveldlaan krijgt steeds meer vorm. De 
verwachting is dat de eerste werkzaamheden aan het park nog voor 
het einde van 2022 beginnen. Het streven is om eind 2023 een 
prachtige beweeg- en ontmoetingsplek voor jong en oud te hebben 
aangelegd. 

 Het aantal mensen dat gebruik maakt van het patiënten portaal van 
de huisartsenpraktijk neemt nog steeds toe. De app ‘Uw Zorg online’ 
werkt goed. Goed om te weten is dat als u zich aangemeld hebt, u ook 
even de assistente moet bellen om u toe te laten in het systeem. 

 De uitnodigingen van de griepvaccinaties van dit jaar zijn zeer 
rommelig verlopen. Excuus daarvoor vanuit de huisartsenpraktijk. Als 
u nog geen griepprik hebt gehad, maar hier wel voor in aanmerking 
komt, neem dan even contact op met de praktijk.  

 Namens alle medewerkers van het gezondheidscentrum De Heelkom 
wenst de redactiecommissie u allen fijne feestdagen en een gezond 
2023!   
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Autobedrijf Terveld BV 
 

   
* 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 

  



 
 

 
TELEFOONNUMMERS  
 
INFORMATIEPUNT  
Mevr. J. Blom 
Mevr. J. Huurdeman 
Voor vragen op gebied van 
wonen, zorg en welzijn.  
Maandag en woensdag 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 
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 van 07.30-23.00 u.) 
Voor zorgvragen: 
Roelande Snapper: 06-43282704. 
 
CONSULTATIEBUREAU  
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. N. van den Heuvel 
Mevr. N. Wijkniet 
Mevr. B. Sillem 
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-12.30 u. 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 volgens afspraak: 
Tel. 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 zorgonline 
app 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, wél op afspraak! 
 
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) 
Maandag en woensdag van 
08.30 – 12.30 u. 
Tel. 0342-451333 
E-mail  : info@heelkom.nl 
Website: www.heelkom.nl. 
 

 
            W. van Amersfoortstraat 36, 3791 AR Achterveld  


