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De meest complete
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Maak direct
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en kom snel naar onze

service woning!
Arc en Ciel
zorgt voor u!

Ook voor
uw rollator
Arc en Ciel
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• Praktijk Ten Boom:
‘Ergotherapeutische
hulp bij longziektes
effectief maar nog vrij
onbekend’
• Combitop: ‘Door
één hulpverlener te
hanteren evacuatiematrassen kunnen extra
levens redden’

Uw huis, uw thuis!

Elke donderdag

• Robert van Aalst:
‘We zijn inmiddels een
belangrijke speler op de
Nederlandse markt, ook
online’

12 mei
scootmobiel demo
19 mei
trapliften advies
26 mei
sta-op-stoelen demo

Zorg- en
woonadvies
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Een lift naar luxe

Mobiel blijven is pure rijkdom

In eigen huis blijven
Je weet pas hoe rijk je bent dat je je
vrij kunt bewegen, als dat niet meer zo
makkelijk gaat. Tienduizenden mensen
op leeftijd ondervinden problemen met
traplopen. Maar niet alleen voor hen is
de trap een obstakel. Ook voor jongere
mensen met bijvoorbeeld knieproblemen,
is traplopen een kwelling. En dus begint je
omgeving vaak over een andere woning.
Maar verhuizen is A niet zo simpel en B
vaak helemaal niet leuk. Je wilt lekker
in je eigen vertrouwde huis en buurtje
blijven.
Met de huisliften van thyssenkrupp zijn
alle problemen in één klap opgelost. De
investering verdient zich snel terug. Want
vrijheid in eigen huis is rijkdom. Dat je
huis ook nog eens meer waard wordt, is
eigenlijk slechts bijzaak.

gewoon op een knopje kunt drukken om in
de slaapkamer te komen?
We denken er niet zo snel aan, maar
de oplossing voor een probleem dat
tienduizenden Nederlanders kennen, is
eigenlijk heel voor de hand liggend: een lift
in huis. Daarmee blijven alle ruimtes van de
woning bereikbaar en het straalt ook nog
eens pure luxe uit.
Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Een echte lift. In je éigen huis! Maar dankzij
thyssenkrupp, ook bekend om zijn trapliften,
is het wel de realiteit. En vandaag de dag
zijn de technieken zo geavanceerd dat het
inbouwen van zo’n huislift in vrijwel alle
huizen gewoon kan.
Duitse techniek, Italiaans design
Al duizenden mensen zijn inmiddels de
waarheid onder ogen gekomen en genieten
van de luxe van een unieke huislift. Want
waarom verder strompelen als je ook

Naast de blijvende mobiliteit en de luxe
uitstraling kent een huislift nog een groot
voordeel: de woning zal in waarde stijgen.
De huisliften bieden een combinatie van
Duitse techniek met Italiaans design. Het
beste van twee werelden dus. Zo is er de
H100, waarvan de precisietechniek een lift
naar ieders persoonlijke wens biedt. Deze lift
is ideaal voor de wat kleinere woningen.
Deze huislift is uitgerust met een waslijst
aan veiligheids- en kwaliteitskenmerken. De
elektronica van de H100 voldoet hierdoor
aan de hoogste veiligheidsnorm.
Maar thyssenkrupp vond dat niet genoeg en
heeft er ook nog zijn eigen veiligheidssysteem
aan toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de liften
niet worden beïnvloed door mechanische
storingen in het aandrijfsysteem. Veiligheid
is namelijk prioriteit bij deze fabrikant.

In geval van een stroomstoring schakelt
het systeem over op de accu. Daardoor
kunnen de gebruikers te allen tijde veilig
de grond bereiken. Het is tevens mogelijk
om een brandalarm te koppelen aan het
aandrijfsysteem van de huislift. Dit alles,
gecombineerd met Italiaans design, zorgt
voor een pareltje in huis.
Mileuvriendelijk:
Een andere populaire huislift van
thyssenkrupp is de H300. Deze maakt
gebruik van de best mogelijke huislifttechnologie en biedt een oplossing die
extreem energiezuinig, eﬃciënt en bijna
geruisloos is. En ook hier natuurlijk de
strenge veiligheidsnormen en de Italiaanse
schoonheid. Een milieuvriendelijke aanwinst
voor iedere woning. De ﬂuisterstille lift
zorgt voor een geruisloze verplaatsing van
begane grond naar de slaapkamer. Met het
passende soft start-stop systeem verplaatst
u zich eenvoudig met slechts één druk op
de knop. Daarnaast heeft u de mogelijkheid
de cabine geheel naar uw eigen smaak te
ontwerpen. Of u nu wilt genieten van een
sterrenhemel plafond of een marmeren
vloer. Met de beschikbare luxe opties is alles
mogelijk. Een luxeleventje in eigen huis;
het kan écht! Alleen de liftboy moet je zelf
regelen.

Bijzonder fraai
Velen ervaren inmiddels de luxe van
een huislift van thyssenkrupp. Zo ook
oud-presentator van Wordt Vervolgd
Han Peekel, die er eentje heeft laten
installeren. “Een lift is een diepteinvestering waarmee je nog een stuk
langer in je eigen woning kunt genieten”,
zegt hij.
Wie met hem of andere eigenaren van
een huislift praat, krijgt louter positieve
verhalen te horen. En dat is natuurlijk
niet zo vreemd. De liften zijn bijzonder
fraai, worden ingebouwd zonder dat er
veel ruimte in huis verloren gaat en zijn
buitengewoon functioneel. Wie het niet
wil of kan geloven, moet zich echt eens
bij thyssenkrupp laten informeren.

Arc en Ciel
Uw huislift leverancier in de Achterhoek is
Arc en Ciel te Ulft. Zij zijn al jaren partner van
thyssenkrupp en kunnen u van professioneel
advies voorzien in uw zoektocht naar de
juiste huislift.
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Wie iedere dag vrolijk van boven naar beneden en vice versa door het huis loopt, staat
er nauwelijks bij stil. Maar mobiel zijn, en vooral blijven, is lang niet voor iedereen
weggelegd. Dat gaan de meesten van ons helaas vroeg of laat ondervinden. En het
is natuurlijk zonde als bepaalde kamers in je geliefde woning ineens slecht, of zelfs
helemaal niet meer, bereikbaar zijn.
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Arc en Ciel

IN GESPREK MET ARC EN CIEL-OPRICHTER ROBERT VAN AALST

‘We zijn inmiddels een belangrijke speler op de
Nederlandse markt, ook online’

Robert van Aalst uit Ulft heeft er al een leven in de zorg op zitten. Werkte aanvankelijk als verpleegkundige in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem,
draaide daarna vijftien jaar ambulancediensten, wat hij nu nog regelmatig doet. In 2009 startte van Aalst samen met zijn vrouw Angelique
Arc en Ciel (Frans voor regenboog). Lang was hij bezig met de ontwikkeling van dat concept, het aanbieden van producten en diensten om
ouderen zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen. Meer en
meer is dat uitgegroeid tot een totaalconcept met zorghulpmiddelen
voor mensen van alle leeftijden en alle mogelijke vragen over zorghulpproducten. Inclusief een website waar al die zaken online besteld kunnen worden en een showroom en verkooppunt aan de Voorstsestraat in
Ulft. Daarnaast heeft Robert samen met zorgondernemer Richard te
Vruchte een lijn Combitop Matrassen en draaischuifstoelen ontwikkeld
(zie verderop in deze Zorgkrant voor meer info en uitleg over deze nieuwe ontwikkelingen).
Door Reinier Kroesen

Robert, hoe werkt Arc en Ciel?
“Arc en Ciel is een gerenommeerd
bedrijf dat individueel maatwerk
biedt en realiseert. We zijn inmiddels een particuliere onderneming
op het gebied van zorghulpmidde-

len en woonmogelijkheden. Één van
onze doelen: de wat oudere medemens met, of zonder een lichamelijke beperking zo lang mogelijk comfortabel thuis laten wonen. Of het nu
gaat om slapen, zitten, douchen,
toilet, keuken, mobiliteit of andere
kleine hulpmiddelen voor in huis,

wij hebben altijd wel een passende
en betaalbare oplossing. Kom gerust
eens kijken, elke donderdag houden
we open huis, verder kan men bij
ons terecht op afspraak. Als de klant
niet in de gelegenheid is om te komen gaan we bij ze langs, of halen
we ze op. Eerst hadden we een servicewinkel aan het Melkvonder in
Ulft. Vorig jaar kochten we het in
verval geraakte horecaetablissement aan de rand van Bontebrug,
dichtbij de watertoren. Het pand is
compleet gerenoveerd, we wonen er
nu en hebben van de voormalige
zaal onze winkel en showroom gemaakt. Wij onderscheiden ons als
technisch zorgbedrijf en gaan dat
verder uitdragen. Niet alleen voor de
oudere, maar iedereen die goed wil
zitten, slapen en mobiel blijven.
Voor degenen die zwaar werk doen
en bijvoorbeeld (top)sporters, die
baat hebben bij het beste matras om
weer topfit in actie te komen. In
deze ruimte gaan we lezingen geven en zo onze zorgkennis en zorgvisie verder verspreiden. Iedereen
merkt ons nu op, of je nu vanaf
Duitsland, Doetinchem of Ulft komt.
Passanten zitten ‘achterstevoren’ op
de fiets om te zien wat hier gebeurt.
Ik heb nog nooit zoveel scootmobielen en sta-op stoelen verkocht als de
afgelopen maanden. Echt een toplocatie, goed bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid.”

Een aantal jaren geleden startte
je zorghulpmiddelenonline.nl
“Klopt. De webwinkel voor thuiszorgartikelen staat zowel digitaal
als fysiek dicht bij de mensen. Online zijn we inmiddels een belangrijke speler op de markt, webwinkel
zorghulpmiddelen.online is onze
snelst groeiende bedrijfstak. Men
kan natuurlijk direct thuis achter de
computer een artikel bestellen,
maar desgewenst voor aankoop
eerst ook een bezoek brengen aan
onze showroom, voor nadere uitleg
en advies. Zorghulpmiddelen is
overigens een nogal ruim begrip.
Het aanbod omvat bijvoorbeeld alle
zaken die maar enigszins met mobiliteit, zit- en slaapcomfort te maken
hebben. Daarnaast het hele scala
aan hulpartikelen voor persoonlijke
verzorging en hygiëne en bijvoorbeeld ergonomische producten.”
Zijn er nog nieuwe producten of
ontwikkelingen?
“Nieuw is de schoenenlijn in ons
assortiment. Normaal uitziende
(design)schoenen, waar een aangepaste inlegzool van een podoloog in
past, of met een ruime instap met
extra ritsen. Ook schoeisel voor
mensen met een afwijkende voet
dat zich soepel aanpast aan die
vorm, of flexibel meegeeft ter plaatse van knokkels. Ik verkoop tien
paar per week, online vier per dag.
Waar de schoenmaker ophoudt

gaan wij verder. Er liggen hier 25
soorten zitkussens in de showroom.
Lowbudget, maar ook met luchtvulling, voor decubitus, noem maar op.
En door de hartstichting gecertificeerde en geadviseerde bloeddrukmeters. Daarnaast doen we de advisering en verkoop van diverse
liftensystemen en kunnen onze eigen huislift demonstreren.
Wij weten waar de klant behoefte
aan heeft. Hebben veertig types rollator staan, maken eerst een loopanalyse, zoeken dan de meest geschikte uit die bij de klant past.
We onderscheiden ons door individueel maatwerk en advies, daarom
gaat het ons heel goed in een markt
die toch wel wat afhakers kent de
laatste tijd. Door deze geweldige
zichtlocatie hebben we wel vier
keer zo veel aanloop als eerder aan
het Melkvonder. Het is hier ruim en
overzichtelijk ingericht, vooral via
de mond-tot-mondreclame loopt het
uitstekend. Arc en Ciel heeft het afgelopen jaar een enorme sprong
voorwaarts gemaakt, zowel fysiek
als online.”
Adres:
Voorstsestraat 1, 7071 PH Ulft
Telefoon: 0315-842021
Info: www.arcenciel.nl en
www.zorghulpmiddelenonline.nl
Mail: info@arcenciel.nl

Silmar Elektrische Driewieler
Mr. J.R. Thorbeckestraat 15
7161 GG Neede
info@elektrische-driewieler.nl
0545 842974
www.elektrische-driewieler.nl
06 15 26 74 64

Opvouwbare Elektrische Driewieler

Lichtgewicht Driewieler.
Onze elektrische driewielers zijn speciaal ontworpen voor mensen met een
beperking, als fietsen een probleem wordt en u wilt toch mobiel blijven.
Onze driewieler heeft een stevige constructie en maakt gebruik van een
elektrische trapondersteuning en heeft een comfortabele zit. Deze
driewieler is licht in gewicht en opvouwbaar.
Voor het opvouwen heeft u dus geen hulp nodig. U kunt deze elektrische
driewieler na het opvouwen makkelijk zelf verplaatsen en wegzetten.
Bijvoorbeeld in de gang of onder de kapstok.

Ruim 45 jaar een vertrouwd adres

- U kunt zowel met als zonder trapondersteuning fietsen
- Actieradius van de trapondersteuning is 20-25 km
- Binnen 3,5 uur is accu opgeladen
- Geen verzekeringsplicht!

Wij komen vrijblijvend bij u langs om de driewieler te demonstreren en tevens
kunt u een proefrit maken en zelf de voordelen ervaren.

Max. 100kg Draagkracht
Extra Lage Instap
Elektrische Trapondersteuning
5 Versnellingen

ONDERSCHAT ‘M NIET.
Wat ‘n AIXAM allemaal voor je kan doen.

‘Mijn bereik is enorm
toegenomen, dankzij
mijn mobieltje.’

MINAUTO

E AIXAM

S E N SAT I O N

D-TRUCK

Vraag naar de mogelijkheden en
voorwaarden bij uw Aixam dealer

www.aixam.nl

Autobedrijf Ikink bv • Schoolstraat 1 • Vragender • tel 0544-37 27 35

Scootmobiel-achterhoek Ulft, voor
een comfortabel elektrisch voertuig

De nieuwste generatie scootmobielen
zijn grensverleggend op het gebied van
comfort, snelheid, veiligheid, stabiliteit,
betrouwbaarheid en design.

Sinds de introductie, eind jaren ’80 van de
vorige eeuw, is de scootmobiel vertrouwd
geraakt in het straatbeeld. Op dit moment
zijn er in Nederland ongeveer 230.000 scootmobielen in omloop. De gebruikers hiervan
ervaren dagelijks het praktische nut, gemak
en comfort van de scootmobiel.
Scootmobiel-achterhoek Ulft is een erkend
onafhankelijke regionale leverancier van alle
grote bekende merken. In het assortiment is
opgenomen scootmobielen met 3 of 4 wielen
en geschikt voor de lange afstanden of voor
lokaal gebruik om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Ook zijn er inklapbare modellen

om mee te nemen in de auto. Van de populaire prijsklasse tot in het hoogste segment.
Voor elk budget is er een nieuwe of ook gebruikte scootmobiel beschikbaar.
Scootmobiel-achterhoek heeft meer dan
twintig verschillende modellen en uitvoeringen op voorraad in de grote showroom aan
de Voorstsestraat 1.
Om u van goed advies te voorzien, nemen
wij ruim de tijd om al uw wensen tijdens
onze inloopdagen met u te bespreken.
Vaak is het nog onbekend wat de mogelijkheden zijn bij een scootmobiel. Door de hoge

‘eigen bijdrage’ zijn er veel scootmobielen
weer ingeleverd bij de gemeenten. Met als
gevolg dat er nieuwe aanvragers een gebruikte scootmobiel uit het assortiment krijgen. In combinatie met de eigen bijdrage is
het al snel aantrekkelijker om zelf een aankoop te doen.
Bezuinigingen bij de gemeenten betekenen
voor velen een eigen bijdrage of huur voor
scootmobielen. Scootmobielen welke vanuit
de WMO worden verstrekt voldoen niet altijd aan de eisen van mensen met een onafhankelijke en actieve levensstijl.

Scootmobiel-achterhoek.nl verwacht nog
een verdere afbouw van exemplaren
door de noodzakelijke bezuinigingen.
Ook is er een sterke groei van de particuliere markt met klanten die zelf willen
kiezen. Deze mensen gaan ook andere
eisen stellen aan de scootmobiel. Wij geven dan ook echter een goede en eerlijke
prijs. In plaats van natura kunt u een
PGB (geld) aanvragen bij de gemeente.
Het is een groot misverstand dat een
PGB scootmobiel duurder is dan bij de
verstrekking in natura. Met het bedrag
dat u ontvangt heeft u alle keuze en bent
u betrokken bij de aanschaf van uw
scootmobiel. Al uw wensen en eisen
kunnen werkelijkheid worden. Afhankelijk van die wensen is het soms noodzakelijk om zelf nog een financiële bijdrage
te leveren, maar dan heeft u ook een veel
betere scootmobiel dan bij de verstrekking van de natura. Denk hierbij aan een
vierwielscootmobiel of aan een scootmobiel met hogere acceleratie. Uw wensen
en eisen kunnen veranderen in de loop
van de tijd, niet alles is namelijk te voorzien.
Scootmobiel-achterhoek.nl helpt u graag
bij het geven van het juiste advies. Voor
de koude jaargetijden zijn er oplossingen met geringe kosten. Laat u adviseren voor een bewuste keuze! En durf zelf
te kiezen wat het beste bij u past.
Profiteer van onze gratis wintercontrole
tijdens onze extra mobiliteitsdagen op
donderdag en vrijdag 8 en 9 november
van 10.00 tot 16.00 uur. Kom gerust
langs voor een kijkje, een vrijblijvend advies en een kopje koffie.
Meer informatie vindt u op
www.scootmobiel-achterhoek.nl
Ons adres is de Voorstsestraat 1 in Ulft
(in de buurt van de watertoren)
Tel 0315-842021

S cootmobiel A chterhoek U lft
ww w.s cootmo b ie l- a ch t e r h o ek .nl

Voor tseststraat 1 U l f t
Tel 0315 842021

Last van droge of
brandende ogen?

PRAKTIJK TEN BOOM BIEDT ERGOTHERAPIE BIJ COPD

‘Ergotherapeutische hulp bij
longziektes effectief maar nog
vrij onbekend’
Petra ten Boom is eigenaresse van
Ergotherapiepraktijk ten Boom in
Doetinchem. In 2006 startte ze een
eigen praktijk. Inmiddels met ondersteuning van een team medewerkers, waaronder Marieke van
Alst en Laura Bruil, beiden gespecialiseerd in ergotherapie bij de
longziekte COPD.
Door Reinier Kroesen

Wat houdt ergotherapie bij
COPD in, Marieke?
“Klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid leiden soms tot angst of onzekerheid. Ergotherapie bij COPD is
nog onbekend. Onze hulp kan zorgen dat je de regie over je leven terugkrijgt, met minder hulp van anderen. Wij geven praktische
adviezen over houding, ademhaling
en energieverdeling over de dag.
Artsen denken al gauw aan fysiotherapie en aan medicijnen. Ergotherapie richt zich meer op energiemanagement. Hoe kun je zoveel
mogelijk blijven doen met zo min

mogelijk energie? Vermoeid zijn is
een onderschat probleem bij COPD.
Maar toch, welke dagelijkse dingen
wil je graag blijven doen? Hoe verdeel je dat over de dag of week?
Douchen is bijvoorbeeld een inspannende activiteit. Velen doen
dat ’s ochtends, daarna is vaak de
batterij al leeg. Kan dat niet net
voor je gaat slapen? Dan heb je
daarna natuurlijk herstel. We bekijken samen welke keuzes je kunt
maken, want je hebt maar een beperkte accu. Wil je ondersteuning
bij een hobby? Schilder of tuinier je
graag? Wij kijken wat voor hulpmiddelen er zijn of dat een andere
manier van handelen je al verder
kan helpen. En eenvoudige tips
kunnen al van grote betekenis zijn,
je hebt spieren die je gebruikt voor
zowel je longen als voor je armen.

uit te voeren maak je het jezelf al
weer gemakkelijker.”

Als je ramen zeemt of haren wast
gebruik je die spieren alleen voor je
armen en niet voor je longen, met
als gevolg kortademigheid. Door
bijvoorbeeld met één arm te steunen en met die andere de handeling

Ergotherapiepraktijk ten Boom
Raadhuisstraat 22 (2e etage)
7001 EW, Doetinchem.
Tel.: 06-10279183.
Info@ergotherapieptb.nl
www.ergotherapieptb.nl

Kan men hier terecht zonder
tussenkomst arts?
“Je mag direct contact opnemen
met ons, wij doen de huisarts bericht. Na een intakegesprek thuis
inventariseren we samen met je
welke dagelijkse activiteiten de
meeste moeite kosten. Dan volgt
een plan van aanpak, proberen we
te werken aan gedragsverandering
en nieuwe automatismen, allemaal
in overleg met jou. Via de zorgverzekering heb je recht op tien uur ergotherapie op jaarbasis. Als je in een
vroeg stadium van de COPD start
met ergotherapie kun je preventief
werken en voorkomen dat betekenisvolle activiteiten onnodig worden
gestopt. Dat zou jammer zijn toch?”

POLIKLINISCHE REVALIDATIE NEDERLAND OOK IN DOETINCHEM

Team van zorgprofessionals geeft mogelijkheden
om weer balans te hervinden
Sinds mei 2017 kan men in Doetinchem terecht bij een vestiging van
Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland (PRNL). Een
team van zorgprofessionals kijkt
naar de medische klacht vanuit
meerdere invalshoeken. Onder leiding van een revalidatiearts werkt
een multidisciplinair team samen
om het leven van de cliënt weer in
balans te krijgen. Petra ten Boom
en Inge Bolster zijn polikliniekhouders alsmede casemanagers.
Door Reinier Kroesen

Petra, wie komt er voor deze
revalidatie in aanmerking?
“Wij richten ons op cliënten met
langdurige of hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met
psychosociale of maatschappelijke
problemen. Maar ook op complexe
zorg waar meer dan één discipline
voor nodig is. We zien dat bij veel
langdurige gezondheidsklachten er
sprake is van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om
een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak, die wij bieden.
Het blijkt vaak moeilijk te organiseren en te financieren. Daarbij lopen
cliënten tegen lange wachtlijsten
aan. In het licht van wachtlijsten en
het organiseren van laagdrempelige
maar kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in de buurt van de client hebben we onze revalidatiezorg
ontwikkeld, als aanvulling op het
aanbod van reguliere revalidatiecentra. De poliklinische revalidatie is
geschikt voor volwassenen van alle
leeftijden. Het is een integrale zorg-

aanpak, met een op maat samengesteld individueel behandelplan. Alle
zorg wordt op één locatie uitgevoerd, dat is wel zo prettig.”
Wat behandelen jullie?
“Complexe en/of langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, chronische onverklaarbare vermoeidheid en pijn en
het postwhiplashsyndroom. Maar
we doen ook oncologische revalidatie, klachten bij fybromyalgie, na een
ongeval of burn-out, orthopedische,
hart/long- en reumatische aandoeningen.
Ook voor revalidatie na een medische ingreep als gevolg van een ongeval of operatie kan men hier terecht, maar ook als SOLK-patiënt
(Somatisch Onvoldoende Verklaarde
Klachten).”

Inge is net als Petra casemanager
van PRNL Doetinchem
Inge: “Een revalidatietraject staat
onder de supervisie van een revalidatiearts. Een traject is voor iedere
client helemaal op maat gemaakt
voor zijn of haar klachten. Geen enkel traject is hetzelfde. Globaal gezien worden de volgende stappen
doorlopen: verwijzing, intake, inventarisatie, behandel, evaluatie- en
afrondingsfase. Hierbij bereiden we
de client voor op de periode na de
revalidatiebehandeling. De revalidatie-arts is aanspreekpunt aan het begin, tussendoor één of twee keer en
aan het einde. Als casemanagers
begeleiden we het proces en zijn we
aanspreekpunt voor de client. De revalidatiearts bepaalt het programma
in overleg met het team. De behandeling zal ongeveer vier maanden

duren en dit wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld. De vergoeding
voor revalidatiegeneeskunde valt
onder de basiszorgverzekering. De
cliënt heeft dus geen aanvullende
verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.”
Wat zijn de resultaten van de
revalidatie?
“Het gehele multidisciplinaire behandelteam werkt samen aan een
optimaal resultaat, wat verschillend
is per client, afhankelijk van de problematiek die aan de orde is. Herstel
van klachten, acceptatie, aanvaarding en leren omgaan met beperkingen en mogelijkheden vallen onder
de behandeldoelen, waarbij de persoonlijke doelen van de client altijd
centraal staan. Zo werkt het team
samen met de client aan het hervin-

den van de balans om het leven
weer te kunnen omarmen en weer
te kunnen meedraaien in de maatschappij. Begrijpelijk is dat dit heel
persoonlijk is, de doelen en resultaten zijn voor iedere client anders.
Vooral het samenwerken aan, inzicht krijgen in en de bewustwording staan op de voorgrond. Op de
website van PRNL staan verschillende ervaringen van clienten die een
traject hebben doorlopen. Bent u benieuwd wat een revalidatietraject in
uw geval kan betekenen? Neem dan
gerust contact met ons op.”
Poliklinische Revalidatie Nederland
Adres: Raadhuisstraat 22
(2e etage), 7001 EW Doetinchem
Telefoon: 085-0299995
Mail: polidoetinchem@prnl.nl
www.poliklinischerevalidatie.nl

Broekstraat 39
7122 MN Aalten
T 0543 476658
E info@jtst.nl

www.jtst.nl

Herdenk & Herinner
GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

Fabriekstraat
18, 7005 AR DOETINCHEM
Mogen wij u uitnodigen
uw herinnering
vorm te geven?
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
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Wie wil er
nu nadenken
over zijn
eigen uitvaart?

André Zaalmink, Ellen Wezendonk en Ilse Huls
Veel mensen denken liever niet na over hun eigen uitvaart. En als het
dan zover is, komen nabestaanden vaak voor vragen te staan. ‘Welke
muziek moeten we draaien?’ ‘Wilde hij liever begraven of gecremeerd
worden?’ Daarom is het verstandig dat u van tevoren al nadenkt over
uw wensen. Want alleen u weet hoe uw uitvaart eruit moet zien.
Monuta helpt u hier graag bij.

Vooraf uw uitvaartwensen bespreken
Uitvaartverzorgers André Zaalmink, Ellen Wezendonk en Ilse Huls komen graag
bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Die schrijven we samen op in
een uitvaartwensenboekje, van muziek tot bedankkaartjes. Zo krijgt u altijd de
uitvaart die u wenst. En een goed beeld van de kosten rondom het afscheid.
Monuta
Keppelseweg 40, 7001 CG Doetinchem
T 0314 - 325 917
E achterhoek@monuta.nl
I www.monuta.nl/doetinchem

265x195 Adv Monuta Doetinchem en Ulft.indd 1

Ellen Wezendonk: “Het is erg bijzonder dat we degene kennen die overleden is.
Zo kunnen we de uitvaart persoonlijk maken. Dat is fijn voor de nabestaanden,
want die herkennen de overledene in de uitvaart. Maar ook is het fijn voor de
overledene zelf. Die heeft namelijk de zekerheid dat alles goed is geregeld en
dat de uitvaart bij zijn wensen past. Dat geeft rust.”

Vrijblijvende afspraak
Afscheid nemen doet iedereen op zijn eigen manier. Heeft u al eens
nagedacht over uw uitvaartwensen? De uitvaartverzorgers van Monuta
komen kosteloos bij u langs om samen met u het uitvaartwensenboekje in
te vullen. Bel of mail ons gerust voor meer informatie of een afspraak. Ook als
u niet of elders verzekerd bent. De contactgegevens vindt u hieronder.

Nijverheidsweg 4, 7071 CH Ulft
T 0315 - 63 04 05
E achterhoek@monuta.nl
I www.monuta.nl/ulft

25-09-18 15:34

wonen • dagbesteding • behandeling
voor mensen met een verstandelijke beperking

Persoonlijk advies of informatie over wonen, dagbesteding,
behandeling, ambulante zorg of logeren?
Voor al uw vragen over onze zorg en ondersteuning is het Zorgloket van Elver
uw startpunt. Het Zorgloket is er voor cliënten en hun verwanten. Maar ook voor
verwijzers en andere professionals. Het Zorgloket hecht veel waarde aan persoonlijk
contact. Wij zoeken graag samen met u naar een passend antwoord.
Contact met het Zorgloket
Telefoon: 0314 - 69 69 99
E-mail: zorgloket@elver.nl
Het Zorgloket is elke werkdag bereikbaar tijdens kantooruren.
www.elver.nl

‘Blijven ontwikkelen met
de Elver Academie’
Leren stopt niet nadat je klaar bent met school. Binnen de dagbesteding bij Elver zijn er
genoeg mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Een leven lang leren op je eigen manier
en tempo, dat kan samen met de Elver Academie.

elk verhaal telt

De Elver Academie denkt vooral in
ontwikkelmogelijkheden en talenten. Samen
met de deelnemer en begeleider gaan we op
zoek naar wat hij of zij wil leren. Is dit helder?
Dan zetten we een ontwikkeltraject uit met
beoordelingsmomenten. Zodra doelen zijn
bereikt, sluiten we het af met een bewijs van
deelname, een praktijkverklaring of een diploma.
En natuurlijk vieren we dit succes, samen met
familie.
Vele praktijkvoorbeelden laten zien hoe trots
de deelnemers zijn bij het behalen van een
diploma en de waardering die ze in hun werk
krijgen. Neem bijvoorbeeld Patrick. Hij laat via
zijn eigen facebookpagina zien wat hij allemaal
kan. Zoals het gras van de trainingsvelden van De
Graafschap verti-drainen. Het trekker rijden vond
Patrick in het begin ontzettend spannend. Met
behulp van de Elver Academie heeft hij het toch
geprobeerd en zijn diploma gehaald. Nu vindt hij
het geweldig.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van de
Elver Academie? Stuur voor meer informatie een e-mail
naar elveracademie@elver.nl.

Tijdens de open dagen
extra hoge kortingen!

25%
20%
15%

10%
Zorghulpmiddelenonline.nl

Arc en Ciel Puzzel
Woordzoeker

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
De overgebleven letters vormen en zin. Hoe luidt deze zin?
AANPASSINGEN - ARCENCIEL - COMPRESSIEKOUS - DONDERDAG - DREMPELHULP HULPMIDDELEN - MATRASSEN - RESTAURANT - ROLLATOR - SCOOTMOBIEL STOELEN - THUIS - TRAPLIFT - TROLLEY - VAKANTIE - VERZEKERINGEN VERZORGING - WANDELEN - WANDELSTOK - ZORGKRANT
1e prijs Sta op stoel t.w.v. € 1595,00
2e prijs matras Rosa twv. € 799.3e prijs
weegschaal t.w.v. € 79,00
4e prijs
dekbed t.w.v. € 49,95
De oplossing van deze puzzel kunt u
voor 1 december 2018 e-mailen
naar arcencielpuzzel@gmail.com

Op onze open dagen
ontvangt u nog eens

€ 150,00
extra korting.
(* kortingen uit andere acties zijn

Mega open dagen
18 / 19 oktober

Slaapcomfort

Adres: Voorstsestraat 1 Ulft

Zitcomfort
• Sta op stoelen

• Matrassen
• Bedden voor alle leeftijden
• Dekbedden
• kussens

• Relax stoelen
• Trippelstoelen
• Zadelkrukken
• Draai schuif stoel

Trapliften

op donderdag
en vrijdag

25 / 26 oktober

• Gratis matras analyse

1 / 2 november

uitgesloten)

8 / 9 november

Mobiliteit

• Gratis advies
• Traplift

• Scootmobielen
• Opvouwbare scootmobielen

• Huislift

• Rollators
• Wandelstokken
• Krukken

Zo lang mogelijk van
uw tuin blijven genieten?

Geheel vrijblijvend komen wij op bezoek
om samen naar de mogelijkheden te kijken
• Aanpassingen op maat (denk bijvoorbeeld
aan het verhogen van een stoepje zodat u
geen last meer hebt van een drempel)
• Tuin op maat, desgewenst met
een prachtig ontwerp
• Periodiek onderhoud
• Aanleg van tuin en/of bestrating
• Eenmalig snoeiwerk

Dennis Nap

telefoon: 06-21204752/mail: info@dennis-nap.nl

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij BouwCenter HCI in Hengelo Gld., Ulft,
Zevenaar, Zutphen en Elst. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers weten de weg naar BouwCenter HCI
uitstekend
uitstekend te
te vinden.
vinden. Geen
Geen wonder,
wonder, we
we zijn
zijn al
al sinds
sinds 1921
1921 geworteld
geworteld in
in de
de bouwwereld.
bouwwereld.

Vraag
het
gewoon
aan
HCI
Vraag het gewoon aan HCI
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld
(0575)
46 81 81 13, 7255 AG Hengelo Gld
Kruisbergseweg

(0575) 46 81 81

advertorial

“Met een traplift van thyssenkrupp
weet u zeker dat het goed zit!”
thyssenkrupp biedt levenslange garantie op iedere traplift

De verschillen in kwaliteit en service van de verschillende leveranciers zijn groot,
maar bij thyssenkrupp weet u zeker dat u goed zit. U krijgt vanaf 1 oktober namelijk
levenslange garantie op uw traplift!

De traplift als oplossing
De thyssenkrupp Swing-traplift is in steeds
meer woningen te vinden. Deze traplift maakt
iedere verdieping weer bereikbaar en kan
zelfs naar de zolder worden doorgetrokken.
Het maakt niet uit of u een wenteltrap, een

heid diep in het DNA verweven. Niet voor
niets is de Swing-traplift een van de veiligste
trapliften op de markt.

uw huis uit zou zien. U kunt hiervoor gratis
bellen naar

Bij al onze dagelijkse bezigheden binnen
het bedrijf stellen wij veiligheid voorop
en verwachten wij hetzelfde van onze
werknemers. Alleen de beste kwaliteit
is goed genoeg, daarom bieden we per
oktober levenslange garantie op uw traplift.”

of uw gegevens invullen op

trap met een of meerdere bochten of met
een heel smalle opgang heeft.
De trap wordt tot op de millimeter nauwkeurig
ingemeten en op maat geproduceerd,
waardoor hij op iedere mogelijke trap past.

Profiteer van onze najaarskorting!
U ontvangt de hele maand oktober € 500,korting op de aanschaf van een Swingtraplift!

Veiligheid voorop
Bert Grootjen, Algemeen Directeur bij
thyssenkrupp: “Bij thyssenkrupp zit veilig-

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een
van de adviseurs van thyssenkrupp, zodat
u samen kunt bekijken hoe de Swing er in

0800-5003
trapliften.nl
Op deze website kunt u ook onze uitgebreide
brochure en een prijsindicatie opvragen.
Arc en Ciel
Uw traplift leverancier in de Achterhoek is
Arc en Ciel te Ulft. Zij zijn al jaren partner van
thyssenkrupp en kunnen u van professioneel
advies voorzien in uw zoektocht naar de
juiste traplift.
uw

De aanschaf van een traplift is voor veel senioren een flinke stap. Los van de financiële
uitgave, is het kopen van een traplift een emotionele beslissing, omdat het in feite
bevestigt dat het lichaam traplopen zelf niet meer helemaal aankan. Maar als u eenmaal
hebt besloten dat u een traplift wilt aanschaffen, hoeft u zich na de koop geen zorgen
meer te maken.

uw
is,
hu

thuis

Arc en Ciel

V

erhoeven

Installatiebedrijf

Kerkstaat 27 • 7135 JJ harreveld
Telefoon 0544-371395
info@installatiebedrijfverhoeven.nl
www.installatiebedrijfverhoeven.nl

Uw adres
voor
nieuwbouw,
renovatie
en onderhoud
TP-Metal
Brede Steeg 10
7041 GV ‘s-Heerenberg
Nederland
+31(0)314 - 67 63 00
info@tp-metal.nl

• Gas, water, electra
• Sanitair
• Klimaattechniek
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Koeltechniek
• Energiebesparing
• Bio-massa verwarming

BENIEUWD NAAR
ONZE PRODUCTEN?

BEZOEK ONZE SHOWROOM!
Kies
id,
e
h
r
e
k
ze
kies
k
Aarnin

Showroom:
Paderbornstraat 1,
Deventer
Tel: 0570 - 676600
www.aarnink.nl

BEGIN 2019 STARTEN CURSUSSEN DUIM ARTROSE

‘In vijf cursusuren leren
omgaan met artroseklachten
aan de duim’
Begin volgend jaar starten Leontien Colenbrander van Handtherapie Doetinchem en Petra ten Boom
van de gelijknamige ergotherapiepraktijk met korte cursussen Duim
Artrose. Bedoeld voor mensen met
artroseklachten aan de duim. Het
zijn lessen met informatie over
anatomie en hulpmiddelen, oefeningen en adviezen voor eventuele operatieve mogelijkheden.

het Slingeland Ziekenhuis. Zowel in
de revalidatie als de eerstelijns gezondheidszorg heb ik jaren ervaring. Via een collega rolde ik in 2009
in de handtherapie. Er zijn maar
weinig dingen in het dagelijks leven waarbij je je handen niet nodig
hebt. Een handletsel heeft enorm
veel impact op je dagelijks functioneren. Wij behandelen alles wat
van doen heeft met handen en polsen.”

Door Reinier Kroesen

Leontien, kun je wat meer
vertellen over je werk?
“Ik ben handfysio- en manueel therapeut bij Handtherapie Doetinchem, gevestigd in een gebouw van

Hoe is de cursusopbouw?
“In vijf lessen binnen korte tijd
krijgt men informatie over het functioneren van de hand, hulpmiddelen, gewricht beschermende principes en gerichte oefeningen. De

eerste vier lessen hebben respectievelijk als onderwerp anatomie en
oefeningen, gewrichtsbescherming
en belastbaarheid, hulpmiddelen
en spalken en het aangepast schrijven en werken met de computer.
Tijdens de vijfde, afsluitende les,
wordt het geheel geëvalueerd.”
Voor wie zijn die cursussen?
“Die Cursus Duim Artrose is bedoeld voor iedereen met (pijn)klachten op basis van artrose aan de
duim. Zonder je duim kun je niets,
het is de basis van je hand. Het streven is die duim zo functioneel mogelijk te gebruiken met zo min mogelijk klachten. Met artrose moet je
leren leven, zo is de algemeen gel-

dende opvatting, daar valt niets aan
te doen. Maar volgens ons is er nog
zoveel verbetering te boeken. Die
bijeenkomsten zijn bedoeld als preventie, ter voorkoming van verergering. Elke les duurt een uur. Na afloop is er gelegenheid voor vragen
en opmerkingen of de mogelijkheid
persoonlijke ervaringen uit te wisselen. De groepsgrootte zal variëren
tussen de vier tot zes personen. Belangstellenden krijgen vooraf een
korte screening van circa dertig minuten, met als doel te kijken waar
de accenten moeten komen te liggen tijdens de cursus.
Afhankelijk van de vraag gaan we
op regelmatiger basis die cursus-

reeks geven. De data zijn 7-14-21-28
januari en 25 februari 2019; die informatieve lesuren worden gegeven in de praktijkruimte van
Handtherapie Doetinchem of in Ergotherapiepraktijk ten Boom. Om te
leren over en te werken aan de
(pijn)klachten van uw duim(en) is
deze cursus zeer geschikt.
Wie belangstelling of vragen heeft
kan zich wenden tot onderstaande
mailadressen.”
Petra ten Boom:
info@ergotherapieptb.nl
Leontien Colenbrander:
info@handtherapiedoetinchem.nl

NET GELANCEERDE DRAAISCHUIFSTOELEN OGEN ALS MOOIE EETKAMERFAUTEUILS

‘Kans op internationaal doorbreken voor
Draaischuifstoel uit koker Achterhoekse
ondernemers en regionale maakindustrie’
Zorgondernemer Richard te Vruchte en Arc en Ciel-oprichter Robert van
Aalst hebben behalve de Combitopmatrassen samen tevens een lijn
Draaischuifstoelen ontwikkeld. Normaal ogende, behaaglijke, luxe eetkamerstoelen, maar dan wel draai- en schuifbaar. Zo kan iemand - al
dan niet met een beperking - zonder hulp zelfstandig aan tafel plaats
nemen, aanschuiven en bijvoorbeeld de maaltijd nuttigen of een krant
lezen. En, daarna vervolgens het zitgedeelte op eigen kracht naar achteren schuiven, weer een slag links- of rechtsom draaien en zelf met weinig moeite opstaan.
Door Reinier Kroesen

Hoe ziet die stoel eruit Robert?
“Zo op het oog is het een stoel als
ieder andere eetkamerstoel. Het bijzondere zit hem in het beweegbare
zitgedeelte, dat draaibaar is ten opzichte van het onderstel. Daarnaast
kan die zitting ook nog eens circa
twintig centimeter naar voren geschoven worden, om goed en recht
aan tafel te kunnen gaan zitten.
En weer terug geschoven naar achteren, zodat men zelf van tafel kan,
zonder hulp van anderen. Door een
onzichtbaar weggewerkte hendel
aan de zijkant te bewegen kan men
de zitting draaien. Door je eigen lichaamsgewicht breng je de zitting

heel licht en gemakkelijk in beweging. Heel soepel en veilig. Een mechanisch werkend draai- en
schuifsysteem, zonder elektra of
snoeren.
Een uitkomst voor een ieder die
slecht ter been is of niet meer zo
mobiel. Een mantelhulp of zorgverlener is niet meer nodig om de stoel
even aan te schuiven, of iemand
van tafel te halen. Vaak zijn dan
normaal gesproken twee mensen
nodig om degene bij deze transfers
te ondersteunen.”
Hoe werkt een Draaischuifstoel
Richard?
Richard: “Die Draaischuifstoel oogt
als een luxe stoel. Je zou voor je

woonkamer gewoon een set van
vier stoelen kunnen bestellen bij
ons, waarvan er dus één of meerdere zijn uitgevoerd in een
draaischuif-uitvoering, heel onopvallend. Je zit dan net als de anderen op dezelfde wijze te tafelen of te
werken. Compleet nieuw in Nederland, dit type stoel bestond tot op
heden nog niet, inmiddels is het
een geregistreerd product van ons.
Deze kwaliteitsstoelen worden exclusief voor ons door een gerenommeerd bedrijf gemaakt. Deze gaan
we nu in grotere series en in diverse uitvoeringen op de markt bren-

gen voor de particuliere klant en de
zorgsector. Mooie stoelen voor in de
huiskamer, in de privésituatie, maar
ook in zorginstellingen.”
Welke types zijn er te koop?
“De Draaischuifstoelen zijn zo ontwikkeld dat, hoe je de zitting ook
positioneert deze altijd in balans
blijft. Ook voor de wat zwaardere
personen. Als mensen wat ouder
zijn of wat meer lichaamsgewicht
hebben ga je vaak automatisch wat
meer ‘in elkaar zitten’ of wat voorover gebogen ‘hangen’. Ook dan
blijft de stoel stevig op zijn poten

WAUW! WAT EEN TEGELS
VOOR DE MOOISTE TEGELS
EN DE BESTE PRIJS

staan. We hebben zowel een kuipstoel als een exemplaar met armleuningen in productie genomen,
die zowel met als zonder die leuningen verkrijgbaar zijn. In totaal drie
types dus. Het kuipmodel is meer
voor wie op zoek is naar een designstoel. De stoelen zijn altijd bekleed en kunnen indien gewenst
geleverd worden in verschillende
types stof en leer. Uitgevoerd in
verschillende kleuren en materialen, gecapitonneerd, het kan allemaal. Deze Draaischuifstoel is uniek
en een geheel door onszelf ontwikkeld product. We verwachten van
de consument en zorgsector veel
aandacht en interesse hiervoor. Op
18 en 19 oktober aanstaande worden de Draaischuifstoelen gepresenteerd, in productie genomen en
start de verkoop.”
Adres:
Voorstsestraat 1, 7071 PH Ulft
Telefoon: 0315-842021
Info: www.arcenciel.nl en
www.zorghulpmiddelenonline.nl
Mail: info@arcenciel.nl

ER DE GRENS
HOEFT U NIET OV
VERGELIJK
KOM AAN KIJK EN

- Tegels rechtstreeks af fabriek.
- Top tegels voor de laagste prijs.
- Duitse prijzen en goedkoper.
- Leggen door vakkundige tegelzetters.
- De koffie staat klaar.
info@wenterstegelsenvloeren.nl
www.wenterstegelsenvloeren.nl

Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk
T 0543 216180

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m do 13.00 - 17.30 uur
Vr 13.00 - 21.00 uur

Zat 9.00 - 16.00 uur
En op afspraak

Een verbouwing en verhuizing
brengt risico’s met zich mee.
Door overleg voor aanvang van de verbouwing hebben we voor Robert en Angelique van
Arc en Ciel een zogenaamde C.A.R. verzekering kunnen afsluiten. Zo konden zij zonder
zorgen hun nieuwe locatie verbouwen. Als financieel adviseur vinden wij het mooi te zien
hoe ondernemers hun droom realiseren.

100.000+
technische
artikelen
Team Wildkamp Aalten
is er voor ú!
Wij zijn een betrouwbare leverancier van technische artikelen met kennis van zaken en een
goed en compleet assortiment. Heeft u vragen
over artikelen of diensten of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Bezoek onze
vestiging en ontdek wat wij voor u kunnen
betekenen. Neem ook eens een kijkje op onze
compleet vernieuwde website: www.wildkamp.nl!

Gratis bezorgd op
locatie vanaf € 25,-*

Snelle en flexibele
levering

Vakkundig advies
voor elke klus

Deskundig advies,
optimale service en
de beste artikelen bij
Wildkamp Aalten

» Voor een onafhankelijk
hypotheek- en verzekerings
advies op maat
» Uw situatie, zowel zakelijk als
privé, is ons vertrekpunt voor
een persoonlijk advies
» Bel voor een kennismakingsgesprek bij u thuis of
bij ons op kantoor

Heeft u ook verbouwingsplannen of
vragen over hypotheek of verzekering?
Neem contact op met Financieel Advies
Centrum Oost Gelderland en vraag naar
John Roelofs.

Voor elk
hypotheekklae nieuwe
een leuke we nt geven wij
lkomstkortin
g.
Vraag naar de
voorwaarden

.

Jaarafspraken voor
extra korting

Wildkamp Aalten, Weverij 9, 7122 MS Aalten
T 0543 - 47 03 99 E aalten@wildkamp.nl
Open: ma t/m vr 7:00 - 17:30 u, za 8:30 - 12:30 u

www.wildkamp.nl

* Kijk voor de mogelijkheden op wildkamp.nl/bezorgopties

Oranjestraat 52, Varsseveld - T 0315 – 241 353 - www.facog.nl - info@facog.nl

www.finker.nl

FELICITEERT
ARC EN CIEL
MET HET
BEREIKTE
RESULTAAT
ADVISEERT EN BEGELEIDT ONDERNEMERS
BIJ STRATEGISCHE EN FINANCIELE VRAAGSTUKKEN
Schumanpark 91
7336 AS Apeldoorn
Tel: 055 – 312 7997
Email: info@bricksandmore.net
www.bricksandmore.net

COMBITOP INTRODUCEERT (ZORG)MATRASSENLIJN EN BOXSPRINGLOOK (ZORG)SLAAPSYSTEMEN

‘Door één hulpverlener te hanteren
evacuatiematrassen kunnen extra
levens redden’

ULFT – Nieuw voor de regio en
Nederland: Combitop-Matrassen,
een bijzondere slaapcomfortlijn,
ontwikkeld door Robert van Aalst
van Arc en Ciel en zorgondernemer Richard te Vruchte. Matrassen
en slaapsystemen voor mensen
met bijvoorbeeld Parkinson, Alzheimer of obesitas. Maar ook voor
de (top)sporter of iedereen die gewoon goed wil slapen. Tevens verkoper van speciale kindermatrassen, voor jongeren met ADHD,
allergieën of scoliose. Het assortiment omvat daarnaast bijzondere
bed-ombouwen. Die hebben de
uitstraling van een comfortabel
luxe boxspringmodel, maar wel de
voorzieningen en gemakken van
een traditioneel zorgbed. Het allernieuwste wat de heren nu op de
markt brengen zijn de evacuatiematrassen die bij calamiteiten in
zorginstellingen letterlijk extra levens kunnen redden.
Door Reinier Kroesen

Richard, hoe kwam je in contact
met Robert van Aalst?
“Ik ben oprichter van Woonzorgnet
en Compartijn, kleinschalige woonzorglocaties verspreid over Nederland. Ontmoette van Aalst toen hij
voor dementerende en met Parkinson kampende bewoners zocht naar
op bewoners afgestemde matrassen. We hebben als ervaringsdeskundigen de handen ineen geslagen, onderzoek gedaan en in eigen

beheer een matrassen- en beddenlijn ontwikkeld en laten fabriceren.
Ook voor mensen met reuma, fibromyalgie of decubitus. Combitop betekent letterlijk een combinatie van
matras-toplagen.” Robert: “Slapen
was in de zorg altijd een ondergeschoven kindje, daar is nu verandering in gekomen. Maar of je nu jong
of oud, zorgbehoevende, bouwvakker of (top)sporter bent, iedereen
presteert en voelt zich beter na een
goede nachtrust op een naar eigen
(zorg)behoefte samengesteld Combitop-Matras. Onze kindermatrassen zijn geschikt voor de hele groeiperiode. Ideaal voor jongeren met
ADHD of een allergie, in dat geval is
de latexuitvoering een uitkomst.”
Je verkoopt zowel matrassen
voor de consument als de zorg
Robert?
Inderdaad. “Binnen die Combitop-Matrassenserie kennen we
een particuliere en een medische
lijn, die weer speciaal voor de zorg
is. Voor de particuliere markt, de
consument hebben we een serie
van vier verschillende matrassen
ontwikkeld, allemaal met rozennamen, zoals de Gentle, Alba en Rosa,
natuurlijk een knipoog naar de uitdrukking ‘slapen als een roos’. Elk
matras uit die serie is twintig centimeter hoog, ook geschikt voor de
partner in het tweepersoons bed,
zodat je geen optische verschillen
krijgt. De toplaag is afhankelijk van
de klacht die men heeft. Zo is er een

exemplaar voor mensen met rugklachten, met obesitas of bijvoorbeeld fybromyalgie. Met drukzones,
vanaf het bekken tot aan de schouders, vierkante openingen in de
schuimlagen, die je op kunt vullen
met vierkante stevige kokers van
veerkrachtig materiaal van verschillende hardheid. Zo kun je een matras exact afstemmen op de plek
waar extra ondersteuning gewenst
is, of waar het juist zachter moet
zijn. Heb je een ontsteking in je
heupzone zet je daar wat zachtere
kokers in, of laat je ze helemaal
weg, zodat het matras daar juist
meer meegeeft. Heb je meer ondersteuning nodig zorg je voor een
zwaardere invulling. Een concept
dat je nog nergens anders tegen
komt, iets wat Richard en ik samen
bedacht hebben.”
Voor wie zijn die
zorgmatrassen?
“Die zijn weer bedoeld voor zorginstellingen, de medische sector. Die
moeten aan Europese richtlijnen
voldoen. Die matrassen mogen bijvoorbeeld maximaal veertien centimeter hoog zijn. Bij een val uit het
bed blijft dan de kans op kwetsuren
beperkt, iedere centimeter telt in
dat geval. Deze zijn meer bestemd
voor mensen met Alzheimer, Parkinson, die te kampen hebben met mogelijke doorligplekken, noem maar
op. Nieuw in Nederland zijn onze
evacuatiematrassen. Ook weer een
uniek product van Richard en mij.

Regelt het gewoon!

Simpel uitgelegd een gewoon matras, maar wel met twee handgrepen aan elke kant en een bandensysteem, enigszins vergelijkbaar met de autogordel. Als een zorginstelling door een calamiteit snel
ontruimd moet worden kan één
hulpverlener de cliënt snel vastklikken in die banden. En vervolgens
aan de handgrepen diegene liggend op het matras voorzichtig de
trappen af naar buiten trekken.
Zo kunnen in geval van nood snel
en veel mensen in veiligheid gebracht worden en gaat er geen tijd
verloren. Normaliter worden in dat
geval de inwoners van een zorgstelling eerst voorzichtig op een speciaal voor dat doel aanwezige kuipbrancard gelegd en naar buiten
getransporteerd, met meer hulpverleners, omslachtig en tijdrovend.
Wij gaan het gecertificeerde evacuatiematras door de wetgever voor
laten schrijven, als standaard.”

Combitop is dus een
totaalconcept Richard?
Klopt. “Voor alle prijsklassen is er
een goed product verkrijgbaar. We
verkopen bedombouwen die eruit
zien als een luxe boxspring. Gewoon een lage instap, je ziet niet
dat het een speciaal (zorg)bed is.
Die zijn onzichtbaar voorzien van
een verstelbare en te verhogen lattenbodem. Zowel in één-, als tweepersoonsmodel leverbaar. Combitop-Matrassen
levert
zowel
complete (zorg)slaapsystemen (matras, lattenbodem en ombouw) als
onderdelen daarvan. Daarnaast alle
types hoog/laagbedden, bedbodems, glijlakens, eventuele verzwaarde dekbedden en alle mogelijke andere producten voor zorg in
en rondom het bed.”
Bezoekadres: Voorstsestraat 1,
7071 PH, Ulft.
Tel.: 0315-842021
info@combitop-matrassen.shop
www.combitop-matrassen.shop

• Bodemonderzoek & sanering
• Sloop-, grond- & straatwerk
• Beton-, metsel- & vloermortel
• Afvalcontainers
• Recycling
• Transport

www.rouwmaat.nl

Schoonmaakonderhoud
Glasbewassing
Gevelreiniging
Impregneren

Graffiti verwijderen
Vloeronderhoud
Calamiteiten
Toelevering producten

Jansen-Hubers bv
Innovatieweg 7, 7007 CD Doetinchem
T 0314 65 13 71, W jansen-hubers.nl

ISO 9001 gecertificeerd, OSB Keurmerk, Erkend leerbedrijf

een heldere kijk op schoonmaak

‘Plannen om te gaan samenwonen, een nieuw huis of wilt
u het interieur een flink opknappen?
Met professioneel aangebracht, nieuw stucwerk of
sierpleister worden uw wanden en plafonds mooier dan
ooit. Voor het (neo) klassieke interieur hebben wij prachtige
ornamenten en sierlijsten
Kom gerust eens kijken in onze winkel in Ulft. Ook als u op
zoek bent naar verf of gewoon een kleuradvies.
Mombarg zorgt voor een ambachtelijke strak resultaat.’

Mombarg

Stukadoorsbedrijf
Ettenseweg 34, 7071 AD Ulft
0315 686239 www.mombargulft.nl
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KWERREVELD DAKBEDEKKINGEN BV

KWERREVELD DAKBEDEKKINGEN BV
KWERREVELD
DAKBEDEKKINGEN
BV
Kwerreveld Dakbedekkingen
B.V. is sinds 1957 een toonaangevend
dakdekkersbedrijf in renovatie- en nieuwbouwmarkt.

Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. is sinds 1957 een toonaangevend
Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen zijn
dakdekkersbedrijf
in renovatieen nieuwbouwmarkt.
speerpunten
in onze visie.
uitgevoerd
conform de
Kwerreveld
Dakbedekkingen
B.V.Dit
is alles
sindswordt
1957 een
toonaangevend
huidige richtlijnen
van Veiligheid,
Kwaliteit, MVO en Duurzaamheid.
dakdekkersbedrijf
in renovatieen nieuwbouwmarkt.
Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen zijn
speerpunten
in onze
visie.
Dit oplossingen
alles
wordt
uitgevoerd
conform de
Kwalitatief
goede daken
enzijn:
innovatieve
zijn
Onze
certificeringen
Dakmerk
, VCA**
, ISO9001,
ISO14001.
huidige
vanalles
Veiligheid,
Kwaliteit,conform
MVO endeDuurzaamheid.
speerpunten
in richtlijnen
onze visie. Dit
wordt uitgevoerd
huidige richtlijnen van Veiligheid, Kwaliteit, MVO en Duurzaamheid.

Onze certificeringen zijn: Dakmerk , VCA** , ISO9001, ISO14001.
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COMBITOP
matrassen

DE ENIGE MATRAS MET
INDIVIDUEEL INSTELBARE
DRUKZONES

18 en 19 oktober* bij aankoop

van één van deze matrassen
een medisch kussen en dekbed
t.w.v.

€150 CADEAU

(*in onze showroom)

Rosa
OPTIMAAL COMFORT?

SensiLight schuim:

De Rosa bestaat uit een 5 cm toplaag van het Zwitserse
SensiLight. Dit hoogwaardig materiaal is bijzonder
comfortabel en omarmt het lichaam vanaf het moment dat u
in bed stapt.

Alba
Gentle
RUGKLACHTEN?

SeniDense kubus structuur:

De Gentle bestaat uit een 5 cm toplaag van het Zwitserse SensiDense. Dit hoogwaardig drukverlagend materiaal is in een kubusstructuur
gesneden. Dit om nog meer comfort te bieden en er minder druk op
het lichaam creëeren.

keurmerk

GEWRICHTKLACHTEN?

SensiDense:

De Alba bestaat uit een 5 cm toplaag van het Zwitserse
SensiDense. Dit unieke drukverlagende schuim is van
dusdanige kwaliteit dat het lichaam er gemakkelijk op kan
draaien en keren. Daar-naast is het minder temperatuurgevoelig
en hoogademend.

Voorstsestraat 1
7071 PH Ulft
0315 - 84 20 21

info@combitop-matrassen.shop
www.combitop-matrassen.shop

