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Leerlingen nemen 
hindernissen 

Hoe verplaats je jezelf als je slecht ter 

been bent? Krijg je gemakkelijk een pak 

melk open wanneer je handen niet opti

maal functioneren? Studenten Verp leging 

en Verzorging van ROC Midden Nederland 

in Utrecht en ROC Amersfoort probeerden 

het gewoon uit in de praktijk. Aanleid ing 

was de week van de chronisch zieken. 

Met rolstoel en rollator legden ze een wed

strijdparcours af. In een ervaringsparcours 

openden ze "gehandicapt" verpakkingen. 

Een rookworstverpakking moest bijvoor

beeld met twee aan elkaar geplakte vin

gers geopend worden. Het ging niet alleen 

om hindern issen. De studenten dachten 

ook na over op lossingen voor b ijvoorbeeld 

reumapatiënten. [CG] 

Voordeel voor kleine 
baantjes 
Het kabinet overweegt vrijstell ing van belastingen en pre

mies over het loon van mensen met kleine baantjes, zoals 

een dag per week huishoudelijk werk. De bedoeling is om 

zwart werk te "witten " en om werken financieel aantrek

kelijker te maken in sectoren met grote personeelstekorten , 

zoa ls de schoonmaak en de thuis;wrg. 

Volgend jaar zou staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zal\en) 

hiermee een experiment wi llen beginnen. Hij denkt aan 

een vrijstell ing van premies en belast ingen bij inkomens 

tot 20 procent van het minimumloon. Staatssecretaris 

Bussemaker (Volksgezondheid) wil inhaken bij het experi

ment om meer huishoudelijk medewerkers in de thuiszorg 

te krijgen. [CG] 
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Omgaan met eenzame cliënten en bewoners 

Niemand om mee te praten 
Tekst Rhijjo Jonsen Foto's Rionne den Bolvert 

Cliënten en bewoners zijn nogal eens eenzaam. Het is soms lastig om hier als verzorgende 
mee om te gaan . 'Maak ik een praatje of ik ga de bewoner douchen?' 

Grote antieke kasten, allerlei beeldjes en frutsels en een 

aantal Tiffany lampen sieren het kl eine huisj e van Nel van 

Vliet (62). Op de achtergrond klinkt de radio . 'Ik probeer 

mijn huis wat gezelliger te maken ' , legt Nel uit. 'Daarom 

staat er altijd een radio of tv aan , anders is het zo st il.' Nel 

is eenzaam en dat geeft ze eerlijk toe. 'Als ik wakker word, 

heb ik vaak geen zin om mijn bed uit te komen . Weer 

zo 'n dag, denk ik dan.' Gelukk ig houdt haar hondje Ziggy 

haar gezelschap. 'Hij is mijn maatje, we slapen ook altijd 

sam en,' zegt Nel lachend. Vrienden heeft ze niet, alleen 

kennissen. Nel werkt niet, omdat ze is afgekeurd vanwege 

haar slechte rug. Contact met co llega's is er dus ook niet. 

'Eenzaamheid is een akelig gevoel', vertelt ze. 'Het zou 

zo fijn zijn om iemand te hebben om een praatje mee te 

maken. Er zij n dagen waarop ik niemand spreek, behalve 

wat woorden met mijn hondje. Dan ga ik maar vroeg naar 

bed, zodat de dag snel voorb ij is.' 

Nel is niet de enige die kampt met gevoelens van een

zaaamheid. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 30 procent van 

de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. 'Deze 

eenzaamheid is meestal van tijdelij ke duur, en de m ensen 

voelen zich niet continu alleen,' legt onderzoeker Theo 

van Tilburg uit. De hoogleraar sociale gerontologie aan de 

VU in Amsterdam doet al veertien j aar onderzoek naar 

eenzaamheid onder Nederlanders. De meest recente resul

taten hiervan staan in zij n nieuwe boek Zicht op eenzaam-

Gespecialiseerd vuzorgende Lex Looman: 'Vaa/1 /lij/U een cliënt me 

vragend aan, in de hoop dat ik een oplossing aandraag '. 

heid, dat hij in samenwerking met j enny Gierveld schreef. 

Van Tilburg moet bekennen dat het lastig is om de vinger 

op eenzaamheid te leggen. 'Het is iets subjectiefs. De één 

kan het prima m et twee vrienden doen, de ander voelt 

zich dan heel alleen. ' In zijn boek hanteert hij de volgende 

definitie: iemand is eenzaam als hij een tekort hee ft aan 

kwa liteit of kwantiteit in zijn relaties. 

Schrijnende berichten in de krant over overleden oude

ren die wekenlang dood in huis liggen voo r ze wo rden 

opgemerkt , sprel~en voor zich. Dat er zoveel ouderen een 

zaam zijn, heeft verschillende oorzaken. Het ontbreken 

van een partner speelt volgens Van Tilburg een grote rol. 

'Daarnaast krijgen ouderen last van gebreken, waardoor 

m obiliteit een probleem wordt. Het blijft natuurlijk een 

kwetsbare groep. Verder vallen er uiteindelijk ook gaten 

in hun netwerk door overlijden van familie, vrienden en 

kennissen .' jan Romme, directeur van Nationaal Fonds 

Ouderenhulp, denkt dat de eenzaamheid zal toenemen 

door de vergrijzing: 'Het aantal ouderen neemt explosief 

toe, en helaas daarmee ook de eenzaamheid. Wat ook 

m eespeelt, is dat mensen tegenwoordig hoger opgeleid 

zijn dan vroeger. Het is dus niet meer vanzelfsprekend 

dat je in je geboorteplaats - dus in de buurt van j e famili e 

- blijft wonen. Verder draagt de tv bij aan eenzaamheid. 

Het zo rgt ervoor dat mensen minder snel erop uitgaan. Ze 

blijven voor de televisie hangen. ' 

Eenzaamheid onder ouderen staat de afgelopen jaren 

bovenaan de agenda van Nationaa l Fonds Ouderenhulp 

(NFO), een geldwervend fonds dat zich inzet voor kwets-
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bare ouderen in Nederland. Opvallend is dat donateurs 

het meeste geld geven aan acties die NFO organiseert om 

eenzaamheid te bestrijden. Directeur Romme: 'De reden 

is waarschijnlijk dat eenzaamheid alles overstijgt, arm en 

rijk. Het kan iedereen overkomen, daarom spreekt het 

donateurs aan. Er wordt ook steeds meer aandacht aan 

eenzaamheid besteed in de media.' Gelukkig maar, als je 

je bedenkt wat eenzaamheid veroorzaakt: slaapstoornis

sen, stress, depress ie, en zelfs zelfmoordneigingen. Een 

probleem dus dat veel aandacht krijgt. NFO draagt hier 

een steentje aan bij door de Vergeet-Me-Niet dag in het 

leven te roepen, die elk jaar op de eerste zondag van de 

zomer valt. 'De zomer is een periode waarin ouderen 

zich het meest eenzaam voelen. Onze Ouderenhulplijn 

wordt vooral gebeld op mooie zomerdagen. Vooral als de 

barbecuegeuren over de heg overwaaien, en de oudere de 

gezelligheid van de buren hoort. Dan word je extra gecon

fronteerd met j e eenzaamheid. We organiseren diverse 

activiteiten rondom de Vergeet-Me-Niet dag, zodat er meer 

aandacht voor eenzaamheid komt. Hopelijk wordt het 

dan ook uit de taboesfeer getrokken.' Volgens Van Tilburg 
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heerst er inderdaad veel schaamte over eenzaamheid. ëDe 

verklaring is dat we in een samenleving leven waarin suc

ces op prijs wordt gesteld, en negatieve zaken als falen 

wordt beschouwd . Eenzaamheid wordt helaas niet gezien 

als iets wat bij het leven hoort, en mensen schamen zich 

ervoor om toe te geven dat ze geen vrienden hebben. ' 

Juist daardoor is het lastig om eenzaamheid als ver

zorgende te signaleren. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, waar 

eenzaamheid een groot probleem is. Hannie van de Walde 

- wijkverpleegkundige in een pg-team van thuiszorgorga

nisatie !care- schat dat zo'n 40 procent van haar cliënten 

zich alleen voelt. 'Eenzaamheid is lastig te signaleren. 

Vooral omdat het iets subjectiefs is. Als je als verzorgende 

denkt dat een cliënt zich alleen voelt, hoeft de cliënt dat 

zelf niet zo te ervaren. Er zijn weinig aanwijzingen die 

houvast kunnen geven. Op de opleidingen wordt hier 

amper aandacht aan besteed. Van !care krijgen de ver

zorgenden een kaart waarop signalen van eenzaamheid 

staan. Hierop vind je aanwijzingen zoals vermoeidheid, 

gezondheidsklachten en medicijngebruik. Maar dat zijn 



Eenzaamheid wordt helaas niet gezien als iets wat bij het leven 

hoort, en mensen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze geen 

vrienden hebben. 

vrij algemene zaken, die ook bij andere problemen kun

nen horen. De en ige duidelij ke non-verbale aanwijzing die 

ik kan bedenken, is claimgedrag. Als de cliënt probeert 

je zo lang mogelijk bij zich te houden, en verhalen blijft 

vertel len zodat je amper wegkomt. Praten is eigen lij k de 

enige goede man ier om erachter te komen dat iemand 

eenzaam is. ' 

Gespecialiseerd verzorgende Lex Looman beves-

tigt dit. 'Als j e je cliënt goed observeert en een gesprek 

aangaat, is het niet moeilijk om erachter te komen of hij 

of zij eenzaam is. Zo verzorgde ik een man die heel hard 

moest lachen als een vriendin zei dat hij niks beleefde. 

Ik ging daar dieper op in en zei: "Ik zie jou wel lachen, 

maar volgens mij vind je het helemaal niet zo grapp ig". 

Toen kwam er een heel verhaal uit, dat de man een goede 

vriend m iste.' Lex, die werkt bij Stichting Thuiszorg Midden

Gelderland, vindt het niet erg om een luisterend oor te bie

den, maar waakt ervoor dat hij de psycholoog gaat spelen. 

'Vaak kijkt een cliënt me vragend aan, in de hoop dat ik 

een oplossing aandraag. Zelfs als ik dat zou w illen , kan ik 

dat niet: het is simpelweg niet mijn vakgebied. Ik zeg dan 

ook eerl ijk dat ik daar geen verstand van heb.' Die eerlij k

heid is ook nodig als een cliënt een potentiële vriend in Lex 

ziet. 'Er is regelmatig om mijn telefoonnummer gevraagd, 

maar die geef ik nooit. Als daarom gevraagd wordt, ben ik 

heel helder: ik hou werk en privé gescheiden.' 

Een goede manier om erachter te komen of een 

cliënt eenzaam is, is dus praten. je moet dan erg voor

zichtig zijn met wat je zegt. Hoogleraar Van Tilburg: 'je 

moet proberen de eenzaamheid niet direct te benoemen. 

jij kunt namelij k wel denken dat iemand zich alleen voelt , 

maar missch ien ervaart diegene dat helemaal niet zo. Als 

je de cl iënt laat weten dat hij of zij eenzaam is, kun je 

daarmee gevoelens van eenzaamheid in de hand werl~en. 

De cliënt gaat dan over zijn situatie nadenken en reali seert 

zich: inderdaad, eigenl ij k ben ik heel alleen . je zadelt zo'n 

persoon met een eenzaam gevoel op , terwij l dat helemaal 

niet nodig was.' Er zijn simpele vragen die je kunt stel-

len om erachter te kom en of iemand eenzaam is. 'j e kun t 

bijvoorbeeld vragen naar wat diegene de afgelopen week 

gedaan heeft. Zo krij g j e een helder beeld van hoe het 

leven van de cliënt eruit zie t .' Nu we weten dat praten zo 

belangrijk is, is het extra wrang dat verzorgenden zo wei

nig tijd hebben om deze gesprekken te voeren. Lex: 'Een 
' co llega van m e vindt het heel moei lij k dat hij niet lang 

met zijn cliënten l~an praten, omdat daar simpelweg geen 

tijd voor is. Ik merk dat zelf ook: als ik de indruk heb dat 

een cliënt graag zijn ei kwij t wil, dan maak ik daar wat tijd 

De Ouderenhulplijn wordt vooral 
gebeld op mooie zomerdagen 

voor vrij . Maar dat gaat ten koste van de tijd die ik voor 

een andere cl iënt had. Zo neem ik steeds besl issingen die 

ik liever niet zou w illen nemen.' 

Helaas loopt niet alleen de thuiszorg tegen dit soort 

l~euzes aan. Verzorgende Klaasje Ruijgh kampte in het ver

pleeghuis met hetzelfde prob leem. 'je bent constant keu-

Zes signalen van eenzaamheid 
Helaas bestaat er geen alles overheersende aanwijzing 

voor eenzaamheid. Toch zijn er signalen die kunnen 

betekenen dat eenzaamheid in het spel is: 

1) Als de cliënt nooit bezoek en post krijgt. nooit zelf 

ergens op bezoek komt en nooit gebeld wordt 

2) Als de cliënt zichzelf verwaarloost. Dus dat het thuis 

bijvoorbeeld een enorme troep is 

3) Als de cliënt zelf aangeeft eenzaam te zijn 

4) Lichamelijke kenmerken van eenzaamheid zijn 

onder andere: gezondheidsklachten, medicijngebruik, 

lusteloosheid, slapeloosheid en depressiviteit 

5) Andere lichamelijke kenmerken zijn een gespan nen 

lichaamshouding. een lichte frons, neergetrokken 

mondhoeken die soms een lichte trilling hebben 

6) Claim gedrag. Als de cliënt je zolang mogelijk bij zich 

probeert te houden, bijvoorbeeld door je aan de praat 

te houden. negatieve aandacht te vragen of veel te 

laten zien. 

Bronnen: 

lcore (Signa lenkaort), Zicht op eenzaamheid · T. van Tilbu rg, 2007 en 

geïnterviewden 
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Do's &. don 'ts bij eenzame 
ouderen 

Do 

I) Probeer een beeld van de situatie te krijgen door te 

praten van mens tot mens. Stel hierbij indirecte vra

gen. waarmee je de cliënt niet direct de stempel "een

zaam " geeft. Dit kan afschrikken, en de cliënt kan 

zich nog eenzamer gaan voelen. 

2) Bespreek de situatie met een andere verzorgende. De 

cliënt kan zich bij iemand anders heel anders gedra

gen. Leg de ervaringen naast elkaar. Misschien blijkt 

de cliënt minder eenzaam te zijn dan je dacht. 

3) Heb je het idee dat je cliënt eenzaam is? Dan is er 

niets mis mee om hem of haar te attenderen op clubs 

of cursussen. Pas ook hierbij op datje de cliënt niet 

de indruk geeft dat hij/zij eenzaam is. Als de cliënt 

zelf zegt dat hij of zij eenzaam is. dan kun je hem/ 

haar in contact brengen met het maatjesproject. 

4) Als je merkt datje cliënt duideliJk gebukt gaat onder de 

eenzaamheid, en het niet van tijdeliJke duur is. wordt 

het tijd om actie te ondernemen. Bespreek met de cliënt 

de mogeliJkheid van het inschakelen van maatschap

pelijk werk. 

Don't 

1) Verlies niet je positie als hulpverlener uit het oog. je 

bent verzorgende. geen maatschappelijk werker. Ga 

dus niet op de stoel van een psycholoog zitten. je 

cliënt heeft meer baat bij iemand die hiervoor geleerd 

heeft. 

2) Ga niet op een geforceerde manier mensen bij elkaar 

brengen in een zorginstelling. Als dit opvalt en de 

bewoners realiseren zich dat ze onderdeel van een 

"project" zijn. zullen ze je dit niet in dank afnemen. 

3) Waak er in de thuiszorg voor datje mensen niet gaat 

betuttelen. Als je hulp aanbiedt in de vorm van maat

schappelijk werk en dat wordt geweigerd. respecteer 

. dat dan. Ga dus niet achter de rug van de cliënt om 

hulp regelen. 

4) Probeer niet de eenzaamheid in je eentje weg te 

nemen. Als je vertrokken bent. kan de cliënt zich nog 

eenzamer voelen dan daarvoo1~ In plaats daarvan kun 

je beter contact opnemen met de familie. of maat

schappelijk werk voorstellen aan de cliënt. 

5) Hoe moeilijk dat soms ook is. geef nooit je persoonlij

ke gegevens zoals je telefoonnummer aan een cliënt. 

CV' er Lex Looman: 'Als ik de indruk heb dat een cliënt graag zijn ei 

kwijt wil. dan maak ik daar wat tijd voor vrij. Maar dat gaat ten koste 

van de tijd die ik voor een andere cliënt had'. 

zes aan het maken, j e wordt er doodziek van. Als ik m erk

te dat iemand behoefte had aan een luisterend oor, stond 

ik voor een dilemma: of ik ga die persoon douchen , of laat 

hem zijn hart luchten. Als ik kies voor dat laatste, schie

ten de zorgtaken erbij in , of ze worden maar hal f gedaan. 

Dat is ontzettend frustrerend.' Dit legt een grote drul~ op 

de schouders van verzo rgenden. Klaasje: 'Ik voelde me 

machteloos, en het hield me bezig vanaf het m oment dat 

ik opstond tot het m oment dat ik ging slapen. Ik werd er 

verschrikkelijk m oe van. Weet j e, wij als verzorgenden zijn 

hier ook heel eenzaam in : we roepen al jaren dat de rek 

eruit is, dat er te veel tij dgebrek is. Maar daar word t niet 

naar geluisterd door de overheid.' 

Ook al hebben bewoners van verpleeg- en verzorgings

huizen genoeg mensen om zich heen, dat betekent niet 

dat ze niet eenzaam zijn. Hoogleraar Van Tilburg : 'Sterker 

nog: in een zo rgin stelling l~unne n sommige m ensen zich 

juist nog eenzamer voelen. Omdat ze uit hun vertrouwde 

omgeving gerukt zijn, of omdat hun kinderen amper op 

bezoek komen. Anderen fleuren juist op, omdat ze meer 

contact met anderen hebben .' Klaasje denkt dat bezoek 

eenzaamheid grotendeels kan wegnemen . 'De meeste 

bewoners krijgen een keer per week bezoek, een kle in deel 

bijna nooit. Sommigen hebben elke dag vis ite, maar dat 

zijn de bofkonten. Helaas hebben mensen steeds minder 

tijd voor hun famili e. ' Volgens Klaasje kampen veel bewo

ners van verpleeghuizen met eenzaamheid. 'je kunt dit 

duidelijk aan ze m erken. Ze hebben depressieve gevoelens, 

slapen slecht, eten amper, hebben minder levenslust en 

zijn chagrijn ig. Ze vertonen ook claimgedrag, door je zolang 

mogelijk bij zich te houden. Bijvoorbeeld doordat ze - na 

een toiletbezoek- nog een keer moeten plassen, of bij het 

aankleden opeens een andere broek aan w illen .' Ook ver

zorgende Lex herkent dit. 'Een cliënt van me wil alles aan 

me laten zien, zijn complete LP-collectie wordt geshowd en 

Twee soorten eenzaamheid 
Er zijn twee soorten eenzaamheid: emotionele en sociale 

eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid heb je te weinig 

sociale contacten met een bredere groep mensen. Iemand 

die emotioneel eenzaam is, mist een intieme relatie met 

een partner of (harts)vriendin. 
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hij praat honderduit. Daaraan merk ik dat hij naast mij niet 

veel anderen spreekt.' Hannie van I care vindt dat er weinig 

manieren zijn om de eenzaamheid te bestrijden. 'Het enige 

wat j e kunt doen , is aan de cliënt voorstellen om een maat

schappelijk werker langs te laten komen. Helaas wordt dat 

idee vaak afgewezen. 'Eenzaam? Ik? Nee joh, ben je gek' 

krijg je dan te horen. Dat is frustrerend, want er zijn geen 

alternatieven.' Ook Lex stuit op afwijzend gedrag als hij een 

oplossing aandraagt. 'Ik heb een paar mensen doorverwe

zen naar OP-STAP (een regionaal vr ijwilligersproject, red.), 

Helaas hebben ze dit allemaal niet gedaan. Ze wilden op 

een natuurlijke manier vrienden maken.' 

In zorginstellingen lijkt het iets makkelijker om de 

eenzaamheid te bestrijden. Van Tilburg: 'Sowieso speelt 

het bezoek een grote rol. Helaas zijn veel zorghuizen niet 

erg aantrekkelijk om te bezoeken. Het ziet er kil en onper

soonlijk uit , en voor bezoekende kinderen zijn amper voor

zien ingen. Daardoor kunnen mensen ertegen opzien om 

op vis ite te komen. De afdeling kan interactiever gemaakt 

worden door bijvoorbeeld grote posters met levensverha

len van bewoners op te hangen. Zo kunnen bezoekers ook 

contact maken met andere bewoners van de zorginstelling. 

Sowieso is het belangrijk de familie van de bewoner zoveel 

mogelijk erbij te betrekken. Verder kun je als verzorgende 

bewoners op subtiele wijze in contact brengen met elkaar. 

Als je bijvoorbeeld het idee hebt dat twee mensen goede 

vrienden zouden kunnen worden, kun je ze - zonder dat het 

opvallend is - naast elkaar neerzetten aan tafel. Ten slotte is 

bij mijn onderzoek opgevallen dat vooral de langdurige en 

intensieve projecten in zorginstellingen het beste werken. 

Zo is er een zorginstelling die op regelmatige basis 

groepsgespre l~ l~en voert waar over van all es gespro

l~en wordt: het ver leden, elkaar, politiek, levensvragen. 

Win een boek 
In het boek 'Zicht op eenzaamheid' lees je over de ver

schillende aspecten van eenzaamheid. Wat is eenzaam

heid? Welke vormen kunnen we onderscheiden en hoe 

vaak komen die in ons land voor? Op deze en vele andere 

vragen wordt antwoord gegeven . TvV geeft vijf exempla

ren weg. Lees op www.tvvonline.nl of op pagina 39 hoe je 

kans maakt op dit boek. 

Uiteraard wordt dit niet onder de titel Eenzame mensen 

gebracht. Want behalve dat dit afschrikt, drukt het meteen 

een stempel, zodat iemand zich nog eenzamer kan gaan 

voelen. Eenmalige acties zoals een kerstdiner zijn Jeuk 

als afleiding, maar helaas is de kans klein dat de effecten 

blijvend zijn. ' jan Romme van NFO moet dit beamen. 

'Wij hebben een boodschappendienst opgericht, waarbij 

ouderen wekelijks met een busje worden opgehaald en 

gezamenlijk naar 

de supermarkt 

gaan. Ook wordt 

het georgani

seerd onder 

het mom van 

"samen bood

schappen doen". 

uiteindelijk berei

ken we hiermee 

een hoger doel: 

Sommige bewoners 

hebben elke dag visite, 

maar dat zijn de 

bofkonten 

het bestrijden van eenzaamheid . In de bus is het dolle 

pret, en na ve rloop van tijd zien we dat er vriendschappen 

gesloten worden.' Toch za l NFO ook de 'tijdelijke' projec

ten voortzetten. 'Elk jaar organiseren wij een kerstdiner. Ik 
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schrok me rot toen iemand me daar vertelde dat hij hier 

het hele jaar naar uitkeek. Zo 'n diner is dan misschien 

een druppel op de gloeiende plaat. Maar alle beetjes hel

pen, en het leidt wel een beetje af.' Ooi~ voor Nel is het 

fijn om uit te kijken naar leuke uitjes. Ze heeft pas nog 

iemand via het maatjesproject gevonden met wie ze elke 

week afspreekt. Naar de toekomst kijken doet ze niet , 

dus ze weet ook niet of ze dan minder eenzaam zal zijn. 

'Ik leef bij de dag en geniet van al het contact dat ik heb. 

Verder probeer ik het allemaal wat te relativeren. Dakloos 

zijn is nog rotter.' 

WWW.TVVONLINE.Nl 
Bekijk relevante links op: 

www.tvvonline.nljtvv 

Maak kans op het boek 'Zicht op eenzaamheid' en !~ijk op 

www.tvvonline.ni 
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j e kunt reageren op nieuwsberichten of de weblogs 

Bezoek 
de site en 
praat mee 

Bekijk de nieuwsberichten 

www. tvvonline.nlj nieuws/index.php 

Bekijk de weblogs 
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Boek over eenzaamheid 
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kunnen we onderscheiden en hoe vaak komen die in ons land voor? En 

hoe lever je als verzorgende een bijdrage aan de vermindering van gevoe

lens van eenzaamheid bij je bewoners of cliënten. 

Zi,ht op eenzaamheid, O(htergronden, oorzaken en aanpok 

2007, 114 pp. Theo van Tilburg, Jenny de Jong Gierveld (redodie), Uitgeverij Van Gor(um 

lsbn 978 90 232 4344 1. Winkelwaarde € 14,50 

Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV) 
is het vakblad voor verzorgenden IG, 
verzorgenden en helpenden, werkzaam 
in verpleeghuizen , verzorgingshuizen, thu
iszorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg. 
TvV is een gemeenschappelijke uitgave van 
Elsevier Gezondheidszorg en de Stichting 
Publil<aties voor Verpleegkundigen en 
Verzorgenden (SPVV). 

Redactieadres Tijdschrift voor Verzorgen
den, Miranda de Heer, Postbus 1110, 3600 BC 
Maarssen, tel. 0346 - 57 72 59, fax: 0346-
57 79 25. e-mail redactie.rvv@reedbusiness.nl 
Aan dit nummer werkten mee 
Maria van Amerongen. Rianne den Balvert, 
Harry Boerma. Corine de Goede, Rhijja 
jansen, Erik Kouier, Judith Kuneken, Wim 
van Ophem, Anneke van der Plaats. Roei 
Seidell, Theo Smit, Bob Verbraeek 
Redactieraad Lucia van Milaan, Marike van 
Nieuwamerongen, Sietske Posthuma. 
josé de Reus, Gerrie Strijbosch 
Advertenties Elsevier Gezondheidszorg 
rel. 0346- 67 78 37. 
E-mail: servais.moentadj@reedbusiness.ni 
Marketing tel. 0346 - 57 73 45. 

E-mail: saskia.de.mare@reedbusiness.nl 
Direct Marketing Tel. 0314 - 34 97 25, 
e-mail: elsevierdm@reedbusiness.nl 
Uitgeverij Elsevier Gezondheidszorg 
Maarssen, onderdeel van Reed Business 
In formation 
Uitgever Ben Konings 
Adres SPVV Postbus 3135, 3502 GC Utrecht 
(niet voor abonnementen. advertenties of 
redactionele inhoud) 
Vormgeving en lithografie True Colours 
Nederland, Utrecht 
Druk Senefelder Misser, Doetinchem 
Abonnementen 
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijd
stip ingaan. Opgave via www.tvvonline.nl 
of bij klantenservice. Abonnementen lopen 
automatisch door, tenzij uiterlijk 30 dagen 
voor de vervaldatum bij klantenservice 
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk, tele
fonisch of per e-mail. Ooi< voor informatie 
over uw lopende abonnement kunt u con
tact opnemen met onze klantenservice. 
Abonnementsprijzen 
Per jaar. inclusief btw: Particulieren € 54,25 
Instellingen € 123.50 Studenten € 28. 75. 
l eden beroepsverenigingen en vakbonden 
€ 46,25 Buitenlandse abonnees € 82,50 

N··<~· ·&i1~sg ev e r sve r. b on d 

Groep uitgever s voor 
vak en wetens·<:hap (J Reed Business 

losse nummers € 12.25. 
Klantenservice 
Postbus 808, 7000 AV Doetinchem. 
Telefoon: 0314 - 35 83 58 (ma t/m vr 
8.30-17.00). Fax: 0314 - 34 90 48. E-mail : 
klantenservice@reedbusiness.ni 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
je gegevens kunnen worden gebruikt 
voor het toezenden van informatie en/of 
speciale aanbiedingen door Reed Business 
lnformation en speciaal geselecteerde 
bedrijven . Heb je hier bezwaar tegen, 
stuur dan een brief naar Reed Business 
lnformation, ta.v. Adresregistratie, 
postbus 808, 7000 AV Doetinchem. 
ISSN 0921 • 5832 

TvV op proef? 
Voordelig kennismaken? 
Tijdelijk krijg je 3 nummers 
voor € 6,95 
Bel 0314-35 83 58 

TvV januari 2008 139 


