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30 ZORG

door Nico Snels

TILBURG – Dat was toch wel even
afzien laatst met die bloedneu-
zen, zegt Rinus de Leeuw (86). In
het ziekenhuis hebben ze het een
paar keer dicht moeten branden.
„Het begon steeds spontaan te
bloeden. En omdat ik bloedver-
dunners slik, hield het ook niet
op. Gelukkig zit er nu een korst
op, maar ik durf mijn neus niet te
hard te snuiten.”
Vijf keer in twee dagen tijd naar
het ziekenhuis, vertelt dochter Il-
se Mermans-de Leeuw. „Dat valt
niet mee. Ik heb mijn werk bij
Amarant en mijn gezin, met een
dochter met een licht verstandelij-
ke beperking. En voor mijn twee
broers geldt ook dat ze hun eigen
leven hebben. Binnenkort moet
ik aan mijn schouder geopereerd
worden. Als er dan iets met mijn
ouders gebeurt, kan ik weinig
voor ze doen.”
Met behulp van een soort tentzak-
je heeft verzorgster Diane Läcks
van Thebe Thuiszorg in een hand-
omdraai de steunkousen bij Cor-

rie de Leeuw (82) aangetrokken.
Daarmee klaar, pakt ze voor Ri-
nus de zalf voor zijn neus. „Die is
om de bacteriën te doden”, legt
ze uit. Läcks regelt als zorgcoördi-
nator de dagelijkse hulp. „Twee
keer per dag ben ik er, sowieso
voor de medicijnen. En vanavond
wordt er door allebei gedoucht.”
Rinus, inmiddels ook aangekleed:
„Maar niet samen, hoor!”
Corrie kan erom lachen. Voor
haar is het jaar nog ‘zonder zieken-
huis’ verlopen. „Ik mag niet kla-
gen. Ik mankeer van alles, maar
doe rustig aan. Ik ga nog steeds
dinsdags en vrijdags naar de dag-
besteding bij Dennenheuvel in de
oude kerk aan de Beneluxlaan. Ik
zou ook hier bij de Heikant kun-
nen, maar ik heb het daar goed
naar mijn zin. En als ik weg ben,
heeft Rinus een vrije dag.”
Wat hij dan zoal doet? Och, niks

bijzonders. Naar verloren spullen
zoeken, want hij is altijd alles
kwijt. Zijn gereedschap mist hij
wel heel erg. „Maar laatst vond ik
opeens nog een doos vol met
schroevendraaiers.” Ilse ziet haar
vader ook lichamelijk fors achter-
uit gaan. „Wandelen kost hem
steeds meer kruim.”
Heel veel behoefte om buiten de
deur te gaan, hebben Rinus en
Corrie niet. Ze steken wel regel-
matig de straat over naar winkel-
centrum Wagnerplein om daar
wat boodschappen te doen. „We
gaan af en toe naar beneden voor
een bakske koffie of thee, maar
niet zo vaak. De bonnen voor een
gratis warme maaltijd in het res-
taurant liggen nog in de la. En om
bingo geef ik niks. Laat mij hier
op de bank maar lekker wordfeu-
den op mijn iPad”, lacht Corrie.
Rinus houdt ervan ‘een bietje te

Een mevrouw uit Tilburg met
niet-aangeboren hersenletsel gaat
een dag in de week naar het Zorg-
atelier in Lage Mierde. Dat betaalt
ze vanuit een persoonsgebonden
budget. De indicatie is pas gele-

den door de gemeente verlengd.
Tilburg betaalt 36,36 euro per dag-
deel, terwijl een vrouw uit de
regio Eindhoven 58 euro per dag-
deel ontvangt van haar gemeente,
de kostprijs van het Zorgatelier.

De Tilburgse moet nu het ver-
schil bijbetalen en vindt dat er
zorgongelijkheid ontstaat.

Klopt het dat er verschillende
bedragen betaald worden door ge-
meenten voor dezelfde dagbesteding?
Gemeenten mogen zelf bepalen
hoeveel ze uittrekken voor bij-
voorbeeld dagbesteding, indivi-
duele begeleiding of logeerop-
vang. In Tilburg krijgt iedereen
met een persoonsgebonden bud-
get 36,60 euro per dagdeel.

Wordt mevrouw in haar keuzevrij-
heid beperkt door dit lagere tarief?
Mevrouw is vrij te kiezen naar
welke dagbesteding ze gaat. Als ze
kiest voor een duurdere plaats, zal
ze zelf moeten bijbetalen.

Heeft het zin om bezwaar te maken
tegen de hoogte van het tarief?
Dat lijkt me kansloos. Iedere
gemeente mag zelf de hoogte
bepalen van de tarieven, wel
moet daarvoor binnen de redelij-
ke grenzen dagbesteding van
betaald kunnen worden.
Het Tilburgse tarief is lager dan
dat van de regio Eindhoven, maar
kan als toereikend beschouwd
worden. Andere dagbestedings-
centra in Tilburg werken ook met
dit tarief.

Mevrouw moet ook nog een eigen
bijdrage betalen aan het CAK.
Iedereen die Wmo-begeleiding
krijgt, moet een eigen bijdrage
betalen. De hoogte is afhankelijk
van inkomen en eigen vermogen.

Zijn er andere verschillen?
Zeker, de ene gemeente vergoedt
bijvoorbeeld het vervoer naar de
dagbesteding, de andere niet. Het
Zorgatelier in Lage Mierde heeft
veertig mensen in dagbesteding
en heeft te maken met zo’n tien
verschillende tarieven. Voor klei-
ne zorgaanbieders leveren deze
verschillen veel extra werk op.

Doordat ze elkaar
hebben, redden
mijn ouders het
nog om zelfstandig
te wonen
Ilse Mermans-de Leeuw

De energiebalans,
daar gaat het om
door Steffie van Gils

E en zorgsysteem waarin nie-
mand meer naar huis ge-
stuurd wordt met de woor-

den ‘U moet maar met de pijn le-
ren leven’. Dat klinkt Ruud Claas-
sen ideaal in de oren. Jarenlang
werkte hij als ICT’er bij een groot
elektronicabedrijf. Tot hij Chine-
se Tuína-massage en acupunc-
tuur ontdekte. Claassen: „Het
sprak me meteen aan, maar ik
durfde de sprong niet aan er mijn
beroep van te maken.” Een aange-
kondigde reorganisatie op het mo-
ment dat hij zijn deeltijd-hbo-op-
leiding Chinese geneeskunde af-
rondde, maakte de beslissing
plots eenvoudig. „Ik heb geen mo-
ment spijt gehad.”
Claassen gebruikt het woord ‘al-
ternatieve geneeswijze’ niet graag
als hij zijn werk omschrijft. „Alter-
natief klinkt alsof je iets wilt ver-
vangen. Laten we dat vooral niet
doen. Beenbreuken, hersenscans
en operaties horen in het zieken-
huis. Maar acupunctuur en ande-
re therapieën kunnen aanvullend
heel goed werken. Steeds meer re-
guliere artsen krijgen oog voor
het totaalplaatje. Toch wordt nog
vaak erg sceptisch gereageerd en
te laat doorverwezen.”

In zijn praktijk in Den Bosch
ziet Claassen sinds 2004 men-
sen met de meest uiteenlopen-
de pijnklachten. Volgens de
Chinese geneeswijze wordt
pijn meestal veroorzaakt door
een verstoorde energiebalans
in het lichaam, legt hij uit. „Er
is dan te veel of juist te weinig
energie in een bepaald deel aan-
wezig. Met acupunctuur of
massage verdeel je energie, ver-
sterk of verzwak je die, waar-
door de klachten verdwijnen.”
Maar hoe zorg je dat ze wegblij-
ven? Als voormalig ICT’er weet
hij uit eerste hand welke scha-
de factoren als een slechte zit-
houding en tijdsdruk kunnen
aanrichten in je lichaam. Daar-
om neemt Claassen zo nodig
ook voeding, dag- en nachtrit-
me, houding en werkomstan-
digheden onder de loep en
geeft advies om dingen aan te
passen. Alles om de energie-
huishouding weer in balans te
krijgen volgens de Chinese
principes van yin en yang en
de elementen vuur, water, aar-
de, hout en metaal.
Helaas kan ook hij niet álle
mensen helpen, zegt Claassen.
„Maar ik heb veel mensen die
bij specialisten waren uitbehan-
deld zien opknappen of zelfs
volledig pijnvrij zien worden.”
Claassen geeft een voorbeeld
dat tijdens zijn stage in een
Chinees ziekenhuis veel in-
druk op hem maakte: een
vrouw met diabetes wier been-
weefsel afstierf. „Ze kreeg di-
rect insuline, wat dokters hier
ook zouden geven, maar daar-
naast werd haar been om-
zwachteld met kruiden om de
doorbloeding te bevorderen.
Uiteindelijk hoefde alleen haar
teen te worden geamputeerd,
niet haar hele been. Dat zijn
prachtige successen.”

.....voor mensen met chronische
pijn. Ruud Claassen is acupunc-
turist in zijn praktijk Qing Zu.

� In zijn praktijk in Den Bosch ziet Ruud Claassen sinds 2004 mensen
met de meest uiteenlopende pijnklachten. foto Steffie van Gils

Deze rubriek komt in stand
i.s.m. ZorgBelang Brabant. Zelf
een vraag stellen: mail naar
bdzorg@bd.nl of via bd.nl/zorg.
Daar kunt u bovendien eerder
gestelde vragen terugvinden.

� Rinus (86) en Corrie (82) de
Leeuw-Beekmans hebben een
appartement bij woonzorgcen-
trum De Heikant in Tilburg-Noord.

� Corrie kwakkelt al jaren met haar
gezondheid, valt regelmatig en
lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
Ze gaat twee keer in de week naar
dagbesteding. Ze heeft indicatie
voor langdurige zorg (ZZP-4).

� Rinus onderging talloze operaties
en loopt al jaren met een pace-
maker. Hij is licht dementerend.

� Zorg en ondersteuning leveren
Thebe Thuiszorg, Actief Zorg
(poetshulp), Tafeltje-dekje, De
Wever en de gemeente (Loket Z).

“

Ik zorg...

Met dagelijkse zorg en veel hulp van
de kinderen wonen Rinus en Corrie
de Leeuw zelfstandig. Nog wel.

bd.nl/zorg

In de ene gemeente hogere vergoeding dan in de andere

SERIE: VERANDERENDE ZORG

Wachten op
een plek in het
zorgcentrum
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BD-redacteur Tilly van Uffelen beantwoordt
vragen over de veranderingen in de zorg 

RINUS & CORRIE DE LEEUW
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Ben en Jenny Adriaanse wo-
nen met hun twee zoontjes
Jasper en Koen in Waalwijk.
Beide kinderen hebben
intensieve zorg en begelei-
ding nodig, omder meer
vanwege hun autisme.

Ben en Jenny
Adriaanse

Tamara Koensen uit Tilburg
heeft een lichte verstandelij-
ke beperking. Haar twee
dochters staan onder toe-
zicht van de William Schrik-
ker Stichting voor gespeciali-
seerde jeugdzorg. Amarant
begeleidt Tamara.

Rinus en Corrie de Leeuw
uit Tilburg hebben allebei
een vorm van dementie.
Ze hebben huishoudelijke
hulp, thuiszorg, dagbeste-
ding en betrokken kinderen.

ouwehoeren’ met wat oude beken-
den die op dezelfde gang wonen
en heeft in het park vlakbij de
jeu-de-boulesbaan ontdekt. „Als
het beter weer wordt, wil ik eens
mee gaan gooien.”
Waar de ingrijpende veranderin-
gen in de zorg voor heel veel men-
sen tot problemen hebben geleid,
is de overgang van Rijk naar ge-
meente voor de familie De Leeuw
in Tilburg volgens dochter Ilse ei-
genlijk soepel verlopen. „Ik ben
voor de huishoudcheques bij Lo-
ket Z geweest, verder niets. Daar-
mee betaal ik de poetshulp, nog al-
tijd is dat Liesbeth. Voor mijn
ouders echt heel fijn dat zij is ge-
bleven. Met persoonsgebonden
budgetten hebben wij niets te ma-
ken, gelukkig niet. Wel heb ik
met zorgcoördinator Diane laatst
een gesprek gehad over mijn va-
der voor een indicatie, want die

heeft hij nog niet. Een hele vra-
genlijst ingevuld om te bepalen
op welke zorg hij recht heeft en
hoe vaak. Voor mijn moeder gold
al dat zij met haar zorgzwaarte-
pakket-4 binnen de langdurige
zorg van een instelling valt. Dat
zal zo blijven, maar schijnbaar
moet de gemeente vóór 1 juni
hierover contact met ons opne-
men. Een keukentafelgesprek voe-
ren? Kan zijn, ik weet het niet pre-
cies. Ik wacht maar af.”
Voor haar ouders zou het, meent
Ilse, het beste zijn als ze vlot door
konden stromen naar het verzor-
gingshuis. „Doordat ze elkaar heb-
ben, redden ze het nog. Ze staan
op de wachtlijst, maar er zijn heel
weinig tweepersoonskamers. En
na 59 jaar samen laten wij ze echt
niet gescheiden wonen.”

door Steffie van Gils

DEN BOSCH – Als het aan kinderarts
Edgar van Mil en ontwikkelings-
psycholoog Arianne Struik ligt,
wordt het onderwerp overgewicht
bij kinderen anders bekeken. Niet
langer als een ziekte, ‘strijd tegen
de kilo’s’ of ‘eigen schuld dikke
bult’, maar als een onbalans in het
lichaam die met een positieve
benadering te keren is.

Samen ontwikkelden ze een aan-
pak waarin gekeken wordt naar
zowel fysieke als psychische en
omgevingsfactoren. Onlangs ver-
scheen hun boek ‘Overgewicht en
obesitas bij kinderen - Verder kij-
ken dan de kilo’s’. De kern: ieder
lichaam heeft unieke wensen met

betrekking tot beweging en voe-
ding. Overgewicht is in feite een
gezonde reactie van het lichaam
op een verstoorde energiebalans.
Van Mil: „Het slaat simpelweg op
wat het niet direct nodig heeft.
De truc is dan ook niet rücksichts-
los gaan diëten of lijnen, maar uit-
vinden wat jouw unieke energie-
balans is en welke omgevingsfac-
toren een rol spelen in het eetpa-
troon.” De stress van gepest wor-
den, bijvoorbeeld, of ouders die

geen nee kunnen zeggen.
Dat een uniforme aanpak niet
goed werkt, zie je bijvoorbeeld in
gezinnen waar het ene kind een
gezond gewicht heeft en het ande-
re overgewicht, zegt Van Mil.
„Het idee is dat er iets mis moet
zijn met het te dikke kind. Maar
slechts in ongeveer 2 procent van
de gevallen ligt er een medische
oorzaak aan ten grondslag.”
Van Mil en Struik zijn de eersten
die gegevens uit verschillende
werkvelden met elkaar verbin-
den, zeggen ze. Van Mil: „Veel kin-
deren, ouders en zorgverleners zit-
ten met de handen in het haar.
Wat ze ook proberen; niets lijkt te
werken. Wij hebben een aantal
tools ontwikkeld waarmee je de
energiebalans van een kind in

beeld kunt brengen en de volgen-
de stap kunt zetten: het gedrag be-
ter aanpassen aan de behoeften
van het lijf. Daarbij draait het om
gezond zijn, niet om het getal dat
op de weegschaal staat.”
Van Mil en Struik schreven dit
boek in eerste instantie voor pro-
fessionals in de zorg, om hen
handvatten te bieden kinderen en
gezinnen beter te begeleiden.
„Maar we hebben het toeganke-
lijk en praktisch geschreven, zo-

dat ook docenten en ouders er-
mee uit de voeten kunnen”, zegt
Struik. Ouders spelen volgens
haar een centrale rol in het hele
proces. „Het is belangrijk dat zij
tijd investeren in fijne dingen die
ze wél kunnen doen in plaats van
hun kind eten te ontzeggen. Bij
een opdracht vult het kind een fic-
tief emmertje met dingen waar
het blij van wordt. Bijvoorbeeld
een kwartiertje stoeien of buiten-
spelen met een van de ouders.”
Of zij nu de oplossing voor een
groeiend probleem hebben gevon-
den? Bij de werkgever van Van
Mil, het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
werken ze in ieder geval met de
methode. Ook andere professio-
nals reageren erg positief, zegt
Van Mil.

Rinus en Corrie de
Leeuw

Eric van Venrooy uit Uden
is spastisch. Hij woont zelf-
standig en koopt zijn zorg in
via een persoonsgebonden
budget. Hij gaat naar de
dagbesteding in Veghel.

Het Brabants Dagblad volgt
een jaar lang vier gezinnen
die met de veranderingen in
de zorg te maken hebben.
Beurtelings komen ze op de-
ze pagina aan bod.

Eric van Venrooy

Tamara Koensen

Overgewicht is in feite een
gezonde reactie van het
lichaam op een verstoorde
energiebalans

Het boek is in eerste
instantie voor professionals,
maar ook ouders kunnen
ermee uit de voeten

�

� Thebes thuishulp en zorgcoördinator Diane Läcks legt aan Rinus de Leeuw
uit hoe hij de zalf voor zijn neus moet gebruiken. foto Nico Snels/BD

�

Overgewicht bij kinderen: zoeken naar juiste energiebalans
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� Rinus en Corrie de Leeuw zijn nog net net zo verliefd op elkaar als zestig jaar geleden. foto Jeroen de Jong/Beeld Werkt
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