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positiever verloop te verwachten dan bij
de eerste golf. Hou daarom ook goede
moed en laat u vooral niet gek maken
door de vele, vaak negatieve berichten in
de media.

Voorwoord Voorzitter.
Beste lezers,
In de afgelopen maand mochten we met
elkaar weer een ledenvergadering
organiseren. Fijn om elkaar weer te
ontmoeten in de het gebouw “de
Koploper” in Goes, (het oude
belastingkantoor). Als bestuur zijn we
natuurlijk erg blij dat we de formele zaken
weer op orde konden krijgen, zoals de
financiën en de kascontrole en dergelijke,
maar het was bovenal erg fijn velen van u
daar weer persoonlijk te ontmoeten.
Notaris Sarneel uit Kapelle hield een
interessante inleiding over de wettelijke
regelingen inzake wilsbeschikking,
testamenten en andere zaken die heel
belangrijk zijn, maar wat heel vaak “liever
later“ nog eens geregeld moeten worden.

Juist nu, willen we u als uw
patiëntenvereniging ook goed blijven
ondersteunen. Blijf ons daarom mailen,
bellen en om advies vragen.
Ook hulpverleningsinstellingen krijgen
weer hun eigen problemen met het
leveren van diensten en zorg. Een aantal
daarvan zijn begrijpelijk en uitlegbaar,
maar mocht u toch in grote
zorgproblemen geraken willen we dat
graag weten, zodat we dat ook kunnen
aankaarten. Natuurlijk dragen we ook
zorg voor het waarborgen van uw privacy.
Ik besluit toch met de wens uit te
spreken, dat u veel heel mooie en
zingevende dagen rondom de Kerst en
Nieuwjaar met iedereen die u liefheeft
mag beleven. In het nieuwe jaar 2022
zullen we hopelijk weer een aantal
trefpunten kunnen organiseren, waarbij
we elkaar weer zien en even bij kunnen
praten.
Hopelijk tot snel!

Helaas moeten we constateren dat de
beperkte vrijheid, die we met elkaar in de
afgelopen periode weer eventjes mochten
ervaren, maar van korte duur was.
Opnieuw hebben we weer met een
behoorlijke dreiging op de
gezondheidszorg door het Coronavirus te
maken. Ook leden van uw bestuur hebben
dat al aan den lijve moeten ondervinden.

Paul Colijn
Voorzitter NAH Zeeland samen verder.

Toch is de situatie bezien vanuit het
perspectief van nu, anders dan 1 jaar
geleden. Er is veel ervaring bij de
behandeling van Corona. Er zijn velen van
ons gevaccineerd, waardoor de kans op
besmetting, maar ook de kans op ernstige
ziekteverschijnselen, kleiner is geworden.
Dat alles biedt ook hoop.
Bij elkaar opgeteld is ook voor u als NAH
getroffene en mantelzorger een veel

Wat de notaris voor ons kan
betekenen
Na de Algemene Ledenvergadering op 30
oktober j.l. in de ruimte van De Koploper
(achter het station) kwam notaris G.J.
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Sarneel uit Kapelle aan het woord. De 17
aanwezigen luisterden aandachtig naar
wat hij ons te vertellen had. Hij had
informatie over het levenstestament en
het testament.

doorgaat. Vaak herhalen is dan belangrijk.
De opgemaakte akte gaat naar de
volmachtgever. Deze mag niet bij de
ondertekening van de akte aanwezig zijn,
omdat er geen druk van buitenaf mag
zijn, en in vrijheid gedaan wordt. Al deze
regelingen zijn voor het leven.

In oktober 2003 is ter bescherming van
ouderen een protocol wilsonbekwaamheid
ontwikkeld dat in 2004 in werking trad.
Want wat gebeurt er als je ouder wordt en
het niet meer goed weet, of als je
wilsonbekwaam bent geworden. (Vanaf
je achttiende levensjaar ben je
wilsbekwaam.) Dan moet iemand anders
je zaken regelen, meestal geef je dan een
machtiging aan één van je kinderen, als je
die hebt. Als je je niet meer kan uiten
krijg je te maken met bewind voering of
volmacht. De rechter stelt die aan. Deze
moet jaarlijks verantwoording afleggen bij
de rechtbank.

Bij hersenletsel en niet zelfstandig om
kunnen gaan met geld, krijgen de partner
of kinderen automatisch de volmacht. Een
levenstestament is aan te bevelen als
wilsonbekwaamheid wordt voorzien.
Bewind voering kan bij verbetering
opgeheven worden. Een bezoek van de
notaris in eigen omgeving is vaak beter.
Wat kan en mag bij opname in een
zorginstelling als er een eigen woning,
vermogen en spaargeld is? De
bewindvoerder mag het huis verkopen en
de kinderen (als de partner overleden is)
hun erfdeel uitkeren, wat ze nog te goed
hebben. Dit kan de zorgbijdrage
verminderen. Hiervoor is € 30.000
vrijgesteld. De gemachtigde mag ook
schenken. Schenkingen op papier aan de
kinderen zijn mogelijk als het vermogen in
onroerend goed zit. Dat is een fiscaal
trucje als er geen spaarpot achter de hand
is. De schenker dient dan jaarlijks 6%
rente te betalen aan de kinderen.

Uit voorzorg kan je veel zaken vooraf
regelen. In een levenstestament kun je
vastleggen door wie je vertegenwoordigd
wil worden, en ook keuzes maken en
zaken regelen. Je kiest iemand die jou
goed kent (kind, zus of broer) liefst twee
mensen voor het geval er iemand uitvalt,
die jouw volmacht krijgen. Geen familie,
wat dan?? Dan kan je terugvallen op
vrienden en daarnaast een
toezichthouder.

Het testament is voor na het overlijden..

Het levenstestament bestaat uit 3 delen::
Een zakelijk deel, (geld, bank, huis, zaak),
een medisch deel en eventueel een
wilsverklaring. Dit is de meest lastige m.n.
de euthanasieverklaring en/of
levenseinde. De arts bepaalt hier of het

Kun je deze zaken (vooraf in goede
dagen) zelf regelen bij de notaris, dat is
altijd beter. Je kunt er onverwacht voor
komen te staan bij bijv. NAH. In zo’n
geval moet de notaris kunnen zien dat de
persoon dit wil door dat hij dit zelf
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kenbaar maakt door bijv. te knikken of
laat blijken dat hij dit wil.

locaties worden gehouden dan we gewend
waren, omdat in veel zorginstellingen de
maatregelen strenger zijn vanwege de
kwetsbaarheid van bewoners. Zo zal in
Goes misschien vaker worden uitgeweken
naar ‘De Koploper’.

Er komen vragen, die beantwoord worden
over diverse zaken. Het wordt zo een
interessante middag, die tenslotte door de
voorzitter wordt afgesloten met het advies
eens te rade te gaan bij een notaris en
met dank voor de aandacht. De notaris
wordt met een attentie bedankt voor zijn
verhaal en informatie.

Ons verenigingsblad heeft een nieuwe,
eigentijdse voorkant, in kleur! De
voorzitter geeft aan dat ieder lid zelf een
stukje kan insturen. U kunt voorin het
verenigingsblad vinden waar u uw inbreng
heen kunt sturen.

Willy Otte

Het bestuur is op zoek naar uitbreiding.
Met name secretariële ondersteuning is op
dit moment gewenst. Daarom is besloten
om een vrijwilligersvergoeding van € 600
te geven aan degene die besluit om in het
bestuur de secretariële taak op zich te
nemen. Er is financieel ruimte om deze
vergoeding vanuit de lopende rekening te
betalen.

Ledenvergadering NAH ver. S.V
Zeeland
DD zaterdag 30 oktober 2021 om 14 uur
bij ‘De Koploper’, Goes
Aanwezig van het bestuur: Paul Colijn,
Jan Dekker, Willy Otte, Monique Schreurs
en Anneke de Groot.

2. Vaststellen van de agenda.
Bij punt 8b zal de begroting van 2022
worden behandeld.
3. Mededelingen van het bestuur.
Er zijn geen verdere mededelingen, alleen
dat er op zoek zal worden gegaan naar
andere locaties om trefpunten te
organiseren Zeeland breed.

1 De voorzitter heet alle aanwezigen
welkom.
Mededelingen
De voorzitter refereert aan de afgelopen
tijd, waarin de Trefpunten niet konden
doorgaan vanwege alle maatregelen
rondom de Covid. De afgelopen maanden
zal voor velen niet zijn meegevallen. Zo is
ook onder onze leden veel eenzaamheid
en zal deze de afgelopen periode mogelijk
versterkt zijn.

4. Goedkeuring notulen ALV van 25 mei
2019.
Besloten wordt om de goedkeuring van de
notulen van 2019 door te schuiven naar
de volgende Ledenvergadering, omdat
deze per abuis niet meegestuurd waren
met de uitnodiging voor deze vergadering.

Ondanks alle maatregelen willen we als
bestuur proberen Trefpunten te
organiseren. Dit zal mogelijk op andere

5. Bestuursverkiezing
Paul Colijn en Monique Schreurs zijn
4
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aan te leveren. Maar het moet toch niet
alleen van het bestuur komen? Waar blijft
de bijdrage van onze lezers en
lezeressen? Vertel eens gewoon wat je
beleefd of meegemaakt hebben.

aftredend en herkiesbaar.
Zij worden met algemene stem herkozen.
6. Jaarverslag 2019/2020
Dit wordt goedgekeurd.
6a. Financieel jaarverslag 2019 en 2020
en de balans per 31-12-2019 en 31-122020
Alle financiële stukken worden
goedgekeurd.

Wat gaat het snel en weer een jaar met
coronamaatregelen. En voorlopig zijn we
er nog niet van af. Maar we hopen dat u
er niet veel last van heeft gehad. Voor u
als leden hebben wij weinig kunnen
organiseren, maar één Trefpunt met de
Algemene Ledenvergadering op 30
oktober j.l. Ook geen zomeractiviteit en
helaas gaat ook de bekende en geroemde
Kerstbrunch dit jaar niet door. Misschien
dat we iets in het voorjaar kunnen
organiseren. Jammer, jammer, maar we
moeten ons toch ook aan de coronaregels
houden. Het is stil geworden, we kunnen
bijna nergens naar toe, dus veel te
beleven is er niet. Bij goed weer een
beetje wandelen of fietsen. De akkers zijn
kaal en de herfstkleuren verdwijnen al. De
winter staat voor de deur. Doordat ik veel
taken heb moeten loslaten aan de andere
bestuursleden, heb ik daar ook niet veel
over te vertellen. Nu hoop ik maar dat de
andere bestuursleden des te meer te
melden hebben. Maar één ding is zeker
wij hebben dringend behoefte aan
uitbreiding van het bestuur. Zonder een
goed secretariaat, liefst een duizendpoot
met affiniteit met NAH, gaat er regelmatig
iets mis. Nu jullie dit lezen zijn de
Sinterklaas feesten voor bij. Het is niet
meer zoals we gewend waren, geen
zwarte Pieten meer, maar van die
roetveeg of witte pietjes. Is dat nog leuk
en feestelijk voor kinderen? Dan maar op

7. Verslag kascommissie 2019 en 2020.
Het verslag van de kascommissie wordt
doorgenomen. Verder wordt de
kascommissie herbenoemt voor volgend
jaar. Als reserve lid wordt Niels Colijn
benoemd.
8. Goedkeuring begroting 2021
Omdat er weinig kosten zijn gemaakt, is
vanuit het bestuur besloten om nieuwe
folders en posters te laten drukken.
8b. Toelichting Begroting 2021.
Er is een kleine stijging (3 leden) van het
aantal leden.
9. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar
inbreng en sluit de vergadering

Al weer een jaar (bijna) voorbij.
Als bestuur van onze vereniging kregen
wij een mail van onze redactie dat ze
dringend zit te springen om copy voor
Bruggenhoofd nr. 4. Wij hebben haar
beloofd om tijdig een artikeltje bij haar
5
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naar de Kerstdagen, die kunnen gelukkig
nog wel doorgaan in huiselijke kring. Zo
hopen wij op een gezonde manier dit jaar
te kunnen afsluiten en een Nieuwjaar
tegemoet te zien.

tot dezelfde conclusie kwamen. Dat heeft
ons rust gegeven. En dan kan je je
misschien “makkelijker” neerleggen bij de
situatie, tenminste zo heb ik dat ervaren.
Tip 7 Je krijgt veel adviezen, gevraagd of
ongevraagd. Die zijn lief en goed bedoeld,
maar daar zit je niet altijd op te wachten.
Bedank mensen dat ze met je
meedenken. Bekijk zelf wat je met deze
adviezen doet.

In het vorige Bruggenhoofd nr.3 heb ik
beloofd om nog meer tips uit het boekje
van Mariska Kesteloo te geven. Wie heeft
het boekje inmiddels gelezen of
aangeschaft? Hier komen nog wat TIPS
van haar.

Tip 8 Wees kritisch met bezoek, niet
alleen voor je partner of de patiënt maar
ook voor jezelf. Sommige mensen kun je
beter niet om je heen hebben. En dat
heeft te maken met dat ze niet weten hoe
het is om in zo’n situatie te zijn (en dat is
maar goed ook).

Tip 4 Neem een derde persoon mee naar
de gesprekken. Ik ben heel blij dat ik dat
gedaan heb in de beginfase toen het nog
mogelijk was. Je kunt gewoon niet alle
informatie opnemen, je bent emotioneel
en luistert suggestief. Daarom is een
derde persoon heel fijn, iemand die
gewoon aanwezig is en mee luistert. Hij
hoeft niks te zeggen of te vragen. Zodat
je na het gesprek nog even kunt
terugkoppelen: wat is er gezegd, heb ik
het begrepen of zijn mij dingen ontgaan.
Als het niet mogelijk is om iemand mee te
nemen, vraag dan of het goed is dat je
het gesprek opneemt.

Tip 9 Er zijn veel mensen die NAH hebben
(gehad). Vraag je netwerk om advies en
support naar je zoektocht naar tips of
suggesties. Dit bespaart je heel veel
moeite. Het is ook fijn om te weten dat je
niet de enige bent in dit proces. Pas wel
op voor goed bedoelde tips.

Tip 5 Geen dag in het NAH proces is
hetzelfde. Soms is er geen peil op te
trekken en dat maakt plannen ongelooflijk
moeilijk. Houd daar rekening mee. Eén
van de symptomen bij NAH is,
bijvoorbeeld, vermoeidheid. Er zijn dagen
dat alles te veel is en er zijn dagen dat er
iets meer kan.

Tip 10 Maak groepen aan op Whats-App.
Ook al willen sommige mensen persoonlijk
worden geïnformeerd, niks van
aantrekken. Het gaat om de patiënt en om
jou. Kies de gemakkelijkste manier van
communiceren voor jou. Want de patiënt
kan (of wil) niet altijd communiceren.
Zeker in de beginfase verloopt alle
communicatie via jou.

Tip 6 Ga voor een second opinion als je
dat wilt. Wij vonden dat allebei erg
prettig, zeker omdat verschillende artsen

Zo wensen wij u allen gezegende
Kerstdagen en een goed uiteinde van
2021 en daarna een gelukkig en een
6
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gezond en voorspoedig NIEUWJAAR met
allen die u lief zijn.
Jan Dekker, penningmeester.

Rabo Support Aktie

Overleden.

Vele leden van de Rabobank van
Walcheren/Noord –Beveland hebben hun
stem aan onze vereniging gegeven en
daarvoor willen wij hen bedanken. De
voorbereiding was niet optimaal. Maar
toch kregen nog een bedrag van € 92,36.
Wij zijn er blij mee, alle beetjes helpen.
We gaan proberen volgend jaar meer
aandacht aan te besteden, zodat er nog
meer mensen op ons kunnen stemmen.

Opnieuw lazen we in de krant dat er een
lid van onze vereniging is overleden.
De heer Kees van Oosten uit OostSouburg, hij was een trouwe mantelzorger
voor zijn vrouw Marijke. Ongeveer een
maand voor zijn overlijden belde hij mij
nog op dat hij ernstig ziek was en dat er
niets meer aan te doen was. Je zal zo’n
boodschap krijgen. Hij kon er in berusten,
maar voor zijn vrouw vond hij het
verschrikkelijk. Hoe moest het nu verder
met haar? Wanneer je dan zijn overlijden
leest, dan schrik je toch weer. Kees was
een trouw lid van onze vereniging, heeft
vele jaren de financiële boeken
gecontroleerd. Dan zeggen wij nog een
keer dankjewel Kees voor je bijdrage aan
de vereniging.

De penningmeester.

Wij wensen Marijke en de (klein)kinderen
troost en heel veel sterkte om dit grote
verlies te dragen en het een plaats te
geven in het verdere leven.

7
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neurologische klachten verklaren die veel
coronapatiënten ervaren.
Het coronavirus kan volgens de
wetenschappers endotheelcellen
vernietigen. Deze cellen vormen de
binnenste bekleding van onze bloedvaten
en vormen de grens tussen bloed en
weefsel. Uit eerdere studies bleek dat 84
procent van de coronapatiënten ook
neurologische symptomen heeft, verward
is, of reuk en smaak kwijtraakt. Deze
celvernietiging kan de verklaring zijn.

Ouderen niets meer waard? Hoe zo?
We zijn een fortuin waard.
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
En plastic in onze knieën

Voor de studie zijn de hersens van
mensen die zijn overleden aan Covid-19
gescand. Daaruit bleek dat in de
bloedvaten dode cellen te zien waren,
waardoor geen bloed kan stromen
(stringvaten). Dat is een teken van
cognitieve beschadiging en kan
bijvoorbeeld leiden tot kleine beroertes.

Vol met medicijnen
Lijken wij wel goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen

Er is echter goede hoop dat de schade
omkeerbaar is. "We hebben bij hamsters
gezien, dat dit kan herstellen, dus we
hopen dat dit bij mensen ook zo is," aldus
mede-onderzoeker Vincent Prévot van
onderzoeksbureau Inserm in Lille.

Daarom, ga fier door het leven
Neem kritiek op als ’n spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.

Covid-19 kan bloedvaten in hersenen
beschadigen wat leidt tot
neurologische klachten
DE REDACTIE VAN BRUGGENHOOFD
WENST U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2022

DOOR JEANNETTE KRAS25 OKTOBER,
2021 // 11:20
Covid-19 kan bloedvaten in de hersenen
beschadigen, blijkt uit een nieuwe
studie van Duitse, Franse en Spaanse
wetenschappers. Dat kan de
8

De NAH Zeeland ‘Samen Verder’ is op korte termijn op zoek naar een

Bestuurslid van de vereniging
Met als bijzondere taak de ondersteuning van het secretariaat
De werkzaamheden zullen onder andere het volgende inhouden:
•
•
•
•

Het bijhouden van de ledenadministratie i.s.m. de penningmeester
Maken van verslagen bestuursvergaderingen
Het bijhouden van de agenda en uitschrijven vergaderingen in overleg voorzitter
Uitnodigingen versturen voor activiteiten zoals en bijeenkomsten

Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd. De administratieve taken kunnen thuis worden uitgevoerd.
Daarnaast stellen we het op prijs als je de onderstaande werkzaamheden periodiek en in samenspraak
met het overige bestuur wil uitvoeren.
•

Gastheer- of gastvrouw bij activiteiten en bijeenkomsten

•

Aanwezigheid c.q. bemensing van de informatiestand tijdens regionale beurzen en congressen.
Dit gebeurt per toerbeurt.
Afvaardiging naar samenwerkende instanties zoals procesgroep Hersenletsel Zeeuwse
Zorgschakels

•

is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten
en mantelzorgers. De vereniging verzorgt informatie bijeenkomsten (genoemd Trefpunten) waarbij
een spreker wordt uitgenodigd over een specifiek onderwerp. Tevens organiseert de vereniging een
zomer en winter activiteit voor haar leden en lotgenoten.
Voor de secretariële werkzaamheden is een passende vergoeding beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Colijn, voorzitter.
Tel 06-50691857
Heeft u interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag per e-mail uw reactie. U kunt uw reactie
sturen naar NAH vereniging ‘samen verder’ Zeeland e-mail: nahzeeland@zeelandnet.nl onder
vermelding van “sollicitatie bestuur”

De NAH vereniging Zeeland ‘Samen Verder’ Zeeland is op korte termijn op zoek naar een

Bestuurslid van de vereniging
Met als bijzonder taakveld Communicatie
•

Hij/zij is onder begeleiding van de overige bestuursleden in staat om invulling te
geven aan het communicatiebeleid van onze vereniging.
Proactief meedenken en doen in het zoeken naar kansen en mogelijkheden om
de vereniging ander de aandacht te brengen en te houden van maatschappelijke
partners en zorgpartners, maar juist ook aansluiting te zoeken en te houden met onze
leden, potentiële leden en donateurs is de algemene taakstelling.

•

Vaardigheden in het effectief gebruik van sociale media en het bijhouden van onze
geautomatiseerde website zijn vereist. Op het gebied van scholing kunnen faciliteiten
worden geboden. Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd, data- en tijdstippen worden in
overleg met alle bestuursleden vastgesteld. De administratieve taken kunnen thuis
worden uitgevoerd. Daarnaast kun je worden gevraagd voor:

•

Aanwezigheid c.q. bemensing van de informatiestand tijdens regionale beurzen
en congressen. Dit gebeurt per toerbeurt.

•

Gastheer- of gastvrouw bij activiteiten en bijeenkomsten

•

Afvaardiging naar samenwerkende instanties zoals procesgroep Hersenletsel
Zeeuwse Zorgschakels
is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en
mantelzorgers. De vereniging verzorgt informatiebijeenkomsten (genoemd Trefpunten) waarbij een
spreker wordt uitgenodigd over een specifiek onderwerp. Tevens organiseert de vereniging een
zomer- en winteractiviteit voor haar leden en lotgenoten. Voor de werkzaamheden is een passende
onkostenvergoeding beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Colijn, voorzitter.
Tel 06-50691857
Heeft u interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag per e-mail uw reactie.
U kunt uw reactie sturen naar NAH vereniging ‘samen verder’ Zeeland e-mail:
nahzeeland@zeelandnet.nl onder vermelding van “sollicitatie bestuur”

N.A.H. ver. Samen Verder, Zeeland begroting 2022
Baten

Lasten

Contributies

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Secre. Ondersteuning

Ontvangen van leden
Giften/donaties Gr.club Aktie
advertenties
Lotgenotencontact:
Eigenbijdrage activiteiten

2545
300
60
500

Overige baten
Rente baten

Verenigingskosten
Porti/drukwerk
Kantoorartikelen
Telefoonkosten
Representatie
Bankkosten
Lotgenotencontact
Bijeenkomsten
Uitstapjes en activiteiten
Ledenblad
Belangenbehartiging
Diversen

Negatief saldo

500

Totaal

3905
Contributie 20182022 naar ledental per 15-10-2021
39 x 30
30 x 45
1 X 25

1170
1350
25
2545

Totaal

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Secre. Ondersteuning
Verenigingskosten
Porti/drukwerk
Kantoorartikelen
Telefoonkosten
Representatie
Bankkosten
Lotgenotencontact
Bijeenkomsten
Uitstapjes en activiteiten
Ledenblad
Belangenbehartiging
Diversen

100
600

50
25
25
25
125
300
1500
1000
100
55

3905
Bruggenhoofd GetokA 45 xX125
125,00
Porto en kosten ophalen
Totaal

500
500
1000

Foto omslag: Bron: www.beeldbank.zeeland.nl

