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Najaarsvergadering 2015:
‘Er zal eens...’
Hierbij nodigt het bestuur van
NPV-IJsselmuiden u uit voor de
najaarsvergadering op 14 oktober
2015. Het onderwerp is; voorspellende
geneeskunde. Het bestuur heeft
Martijn van Rijswijk bereid gevonden
om hierover met ons te komen spreken.
Martijn heeft al eerder zichzelf eens
geïntroduceerd als ‘een christelijke
student geneeskunde met een bredere
kijk op en interesse voor de zorg,
met name vanuit ethisch en politiek
opzicht’. Met elkaar staan we tijdens de
najaarsvergadering stil rondom de titel:
‘Er zal eens...’
‘Er zal eens…’ zijn de woorden waar
de voorspellende geneeskunde zich
mee bezig houdt. Door allerlei nieuwe
technologieën wordt onze toekomstige
gezondheid steeds meer een kwestie
van ‘nu’ in plaats van ‘later’. Nú kunnen
we meer weten over de kans op een
hartaanval, over de kans op een erfelijke

hersenziekte als Huntington of de kans
op het krijgen van een kind met een
afwijking. Kennis over de toekomst dus!
Kansen te over, maar daarbij ontstaan ook
heel veel vragen. Met het steeds verder
verbeteren van de voorspellende techniek
wordt het stellen van deze vragen
steeds belangrijker. Is voorspellende
geneeskunde de weg naar een lang en
gelukkig leven, of moeten we het daar
niet (teveel) van verwachten?
Het belooft een interessante avond te
worden, waar u met uw vragen inzake de
‘voorspellende geneeskunde’ terecht kunt.
De najaarsvergadering van de NPV vindt
plaats op woensdagavond 14 oktober
2015 in Hervormd Centrum ‘De Zaaier’
aan de Dorpsweg 38 in IJsselmuiden.
Vanaf 19:30 wordt er koffie geschonken
en om 19:45 hopen we de bijeenkomst te
openen. Uiteraard bent u vrij om gasten
en niet-leden mee te nemen naar deze
avond. We zien allen uit naar uw komst!

Afscheid portefeuillehouder VTH

Crea-morgen

Al vele jaren mag ik werken voor de NPV- Zorg voor het leven.
Met heel veel plezier ben ik bestuurslid en heb ik de NPVThuishulp in de portefeuille. Heerlijk om mij met de coördinatoren
en de vrijwilligers in te zetten en ondersteuning te kunnen
bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Maar na al die jaren
gaat er voor mij een einde komen aan deze functie. Ik weet zeker
dat ik dit werk ga missen, maar ik ben heel blij dat ik een goede
opvolgster heb kunnen vinden in de persoon van Anita Bouma.

17 juni vond een crea-morgen plaats bij ontmoetingshuis
‘Koffie+’ met de vrijwilligers van de NPV-thuishulp. We kijken
terug op een gezellige, creatieve morgen in ongedwongen
sfeer. Een aantal foto’s als impressie op deze ochtend.

Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de goede tijd die
we samen hebben gehad. Bestuur en coördinatoren heel hartelijk
dank voor de fijne samenwerking. Vrijwilligers, geweldig hoe u zich
altijd maar weer inzet voor dit werk van de NPV. Zonder u zou de
NPV-Thuishulp niet bestaan. Datzelfde geldt ook voor de cliënten.
Bedankt voor het vertrouwen dat u telkens weer in ons stelt.
U allen wens ik de zegen van onze hemelse Vader toe; in uw
privéleven en in het werk van de NPV.
Anita, een hele goede en fijne tijd bij de NPV toegewenst!
NPV-IJsselmuiden alle goeds gewenst!
Petra Prins

Bestuurszaken
Vanuit het bestuur
Tijdens de voorjaarsvergadering heeft u ingestemd met een
enorme bestuurswisseling. Een groot deel van het bestuur is dit
jaar nieuw. En natuurlijk is dat wennen: kennismaken met elkaar
en de collega’s van de NPV thuishulp, wie doet wat, waar moeten
we aandacht aan geven, in welke volgorde gaan we dat doen etc.
Tegelijk overheerst het gevoel van thuiskomen: Thuiskomen in
een professionele organisatie met een brede kerkelijke achterban
uit Groot-IJsselmuiden. En een missie en visie waar ik warm van
word: In navolging van onze Heere Jezus Christus bijdragen aan
de zorg voor het leven. Dat doen we niet alleen met woorden,
waarbij we beleid proberen te beïnvloeden, maar ook met daden
door het geven van advies en de inzet van vele vrijwilligers,
bijvoorbeeld in de vorm van NPV thuishulp.
14 Oktober is de najaarsvergadering. Ik kijk er naar uit om u te
ontmoeten en u mee te nemen in de uitdagingen waar we als
NPV-IJsselmuiden voor staan. Het doet me goed om te merken
dat mensen de NPV weten te vinden. Met elkaar vormen we
als NPV een beweging in Groot-IJsselmuiden die motiveert en
inspireert in het omzien naar elkaar en de zorg voor elkaar.
Ik hoop dat u met deze nieuwe
NPV nieuwsbrief opnieuw een warme
betrokkenheid voelt tot de NPV.
Ik wens u Gods zegen toe!
Tot ziens op de najaarsvergadering.
Erik Bruggink

Agenda
Najaarsvergadering in ‘De Zaaier’
Vanaf 19:30 bent u welkom
Opening om 19:45
1
2
3
4
5

Opening en bestuurszaken
Lezing van Martijn van Rijswijk
Pauze
Bespreking
Rondvraag en sluiting

Nieuws van de NPV-thuishulp
Het zal u niet ontgaan zijn dat er op het gebied van zorg veel is
veranderd.
Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in werking. Uitgangspunt van de nieuwe
Wmo is dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen
van passende zorg, maar hebben nadrukkelijk de opdracht
gekregen om mantelzorgers in te schakelen. Hierdoor is er meer
verantwoordelijkheid terechtgekomen bij de gewone burger.
Én hebben wij nu allemaal de taak om er te zijn voor de mensen
om ons heen.
Voor veel mensen is het fijn om te weten dat de NPV-thuishulp
waar nodig ondersteuning kan bieden en dat er een actieve groep
coördinatoren en vrijwilligers zich inzetten voor de medemens.
Helaas hebben enkele vrijwilligers de NPV-thuishulp door
persoonlijke omstandigheden moeten verlaten, waardoor het
vinden van nieuwe vrijwilligers nu hoge prioriteit heeft.
Als bestuur willen we onze verantwoordelijkheid hierin nemen.
Daarom doen wij hierbij een oproep: Lijkt het u wat om als
vrijwilliger voor de NPV-thuishulp aan de slag te gaan, meld u dan
aan. Voor vragen kunt u terecht bij onze coördinatoren.

Mijn naam is Anita Bouma. Ik ben 28 jaar, getrouwd, moeder van
2 jonge kinderen en werk als verpleegkundige in de Isala in Zwolle.
Mede door mijn werk in het ziekenhuis ben ik me bewust van het
belang van mantelzorgers. Mijn ervaring is helaas dat niet iedereen
een sociaal netwerk heeft om op terug te vallen.
De afgelopen maanden ben ik enthousiast geworden over de
NPV-thuishulp. Ik zie het als een uitdaging om, juist in deze tijd van
versobering, het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht
te brengen. In de periode dat ik heb meegekeken met Petra
Prins, heb ik veel respect gekregen voor de coördinatoren en de
vrijwilligers die zich inzetten voor onze naasten. Ik ben dan ook blij
dat ik op deze manier een steentje aan hun inzet mag bijdragen,
wetende dat we zonder hulp van onze Hemelse Vader dit niet
zouden kunnen doen.
Het zou fijn zijn elkaar te ontmoeten
op de ledenvergadering voor nadere
kennismaking. Graag tot ziens!
Anita Bouma- Stoel

Vacature bestuur
Naast alle veranderingen die er zijn, is er ook nog een wijziging
binnen het bestuur. Sinds maart 2015 heb ik mee gelopen met
portefeuillehouder NPV-thuishulp Petra Prins en kennisgemaakt
met de werkzaamheden van NPV-Thuishulp. Nu is het tijd om het
stokje van haar over te nemen.

Het bestuur heeft een vacature en is op zoek naar
enthousiaste en gedreven kandidaten. Wil jij bijdragen aan
de zorg voor het leven voor je naaste, neem dan contact op
één van de bestuursleden voor meer informatie.

Het consultatiepunt: de ‘112’ van de NPV
Het NPV-Consultatiepunt is de ‘112’ van de NPV. Deze telefoonlijn (0318) 54 78 78 is 24 uur
per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor uw urgente vragen rond het begin en einde
van het leven.

Sommige vragen kunnen niet wachten. Er komt veel op u af. Waar vind je betrouwbare
informatie? Welke mogelijkheden zijn er? Het is fijn als u in zo’n situatie weet bij wie u
terecht kunt met uw vragen. Wij willen u graag van dienst zijn.
Daardoor:
• Ordent u in alle rust de vragen die er spelen
• Zet u samen de verschillende mogelijkheden en afwegingen op een rijtje
• Krijgt u informatie vanuit Bijbels perspectief
• Beschikt u over handige adressen en/of voorbeelden.
Op die manier kunt u in alle rust en vertrouwen de juiste keuze maken!
De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiënte
perspectief zijn wij dé vraagbaak voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte.
U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij
beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u
van dienst kunnen zijn.
Het NPV-Consultatiepunt: (0318) 54 78 78, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilliger bij de NPV-thuishulp
Wat kunt u verwachten als u vrijwilliger wordt bij de NPV-thuishulp?
Heel concreet willen we u een paar praktische voorbeelden geven van situaties
waarin de NPV-thuishulp hulp kan bieden.
•	U ontlast de mantelzorger (Bijvoorbeeld: Ik help thuis mijn man die niet alleen
kan zijn. Wie kan even oppassen als ik een boodschap wil doen?)
•	U brengt een bezoekje aan eenzamen, drinkt een kopje koffie, doet een spelletje,
leest voor of gaat een stukje wandelen.
• U vervoert een hulpvrager naar een arts, ziekenhuis of winkel.
• U bezoekt en helpt dementerende ouderen.
• U doet (eventueel samen met de cliënt) boodschappen.
• U vangt kinderen op wanneer de verzorger uitvalt.
Een aantal van de vrijwilligers is coördinator. Zij luisteren naar de hulpvraag en
proberen hier een vrijwilliger bij te zoeken.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een hulpvraag? Dan kunt u, op
werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur, contact opnemen met de coördinatoren
via 06-55800746. Buiten deze tijden wordt u doorverbonden met het
antwoordapparaat. U kunt dan uw naam, adres en telefoonnummer inspreken.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bestuur NPV-IJsselmuiden
• Voorzitter
de heer E. (Erik) Bruggink
telefoon: 038 - 851 97 29
• Secretaris
mevrouw F. (Ellen) van Dieren-Kosters
telefoon: 038 - 333 46 85
e-mail: ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl
• Penningmeester
mevrouw K. (Klazien) de Vries
telefoon: 038 - 332 97 18
• 2e Voorzitter
de heer M.A. (Maarten) van der Hoek
telefoon: 038 - 337 62 22
• 2e Secretaris
vacature
• Algemeen bestuurslid
mevrouw A. (Agnes) Vaandering
telefoon: 038 - 332 32 27
• Portefeuillehouder VTH
mevrouw A. (Anita) Bouma-Stoel
telefoon: 038 - 337 48 51
IBAN NPV-IJsselmuiden
NL37INGB0007783507
Coördinatoren NPV-thuishulp
Corrie van den Berg
Ria Kaashoek
Jenet Klooster
Voor hulpvragen kunt u e-mailen naar:
thuishulp-ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl
of bellen naar 06 5580 0746, bij voorkeur
op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur.
Landelijk Bureau NPV-Veenendaal
Landelijk Bureau
Postbus 178
3900 AD Veenendaal
0318 54 78 88
emailadres: info@npvzorg.nl
website: www.npvzorg.nl
NPV-consultatiepunt
Tel. 0318 54 78 78
24 uur per dag bereikbaar
voor medisch-ethische vragen
rondom het levenseinde.

Opmaak en druk: Brainstorm IJsselmuiden

Mensen bellen met deze vragen naar het NPV-Consultatiepunt:
•	Ons ongeboren kindje is niet levensvatbaar. De dokter stelt abortus voor.
Wat moeten we doen?
• Mijn man is ernstig ziek en de arts wil de beademing stoppen. Wat nu?
•	Onze moeder heeft de ziekte van Alzheimer en weigert te eten.
		 Is sondevoeding goede zorg?
•	De arts wil mijn demente moeder niet meer reanimeren. Kan hij dat zomaar beslissen?
•	Mijn vader is ernstig ziek. De huisarts verwacht dat hij binnen een week zal overlijden.
Nu is mijn vader erg onrustig en de huisarts stelt voor hem in slaap te brengen.
Is dit geen euthanasie?

