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Deze keer is het thema van onze Nieuwsbrief:
de veranderde eerstelijnszorg. We merken
allemaal dat de huisarts niet meer die gehaaste
meneer met bruin leren dokterstas is.
Tegenwoordig is het meestal een vrouw die zich
omringd heeft met allerlei hulptroepen,
nauwelijks meer visites rijdt en parttime werkt.
Wat die veranderingen inhouden en hoe u zich
daarop in kunt stellen leest u in diverse artikelen
Letters nieuwsbrief
te klein?
verderop.
Naast al deze artikelen vindt u onder tips, aankondigingen en
wetenswaardigheden weer de wat luchtiger onderwerpen: een
scootmobielcursus, een nieuwe mogelijkheid om iemand een
plezier te doen: de cadeaubon van de OpStapbus en een plek om
je verhaal kwijt te kunnen als je partner overleden is.
Vanzelfsprekend sluit deze brief af met de gebruikelijke tips voor
de vrije tijd en de programma’s van de cafés speciaal.
U vindt van de meeste artikelen een inleiding in de Nieuwsbrief
met een doorlink naar het volledige artikel op onze website. We
blijven benieuwd naar uw mening over onze Nieuwsbrief. Hebt u
op- of aanmerkingen voor ons? Die vernemen we graag via:
redactie@seniorenraadtilburg.nl.
Letters
nieuwsbrief te klein?
De redactie bestaat uit Ingrid van Dijk, Laila Rosenberg en Janine
Roeffen.
Veel leesplezier!

Inleverdatum kopij
volgend nummer:
27 augustus 2019.
De redactie behoudt zich
het recht voor om
bijdragen te redigeren.
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Onderstaand activiteitenoverzicht vindt u ook op onze website; klik hier.
Daarin vindt u dan ook alle links naar verdere informatie, zodat u snel bij de gewenste gegevens bent.
4 juni

14:00

‘Rocketman’ in bioscoop Euroscoop

6 juni

13:30

‘Den Skyldige (The Guilty)’ in bioscoop Pathé

6 juni

19:30 - 21:30

Café Brein in MFA De Poorten, ‘Wat na revalidatie?’

7 juni

14:00

‘The Lady in the Van’ in wijkcemtrum De Heyhoef

7 juni

19:30

‘Truman’ in MFA Het Spoor

7 juni

20:00 - 22:00

Mantra zingen in de Hasseltse Kapel

8 juni

20:00

‘The Lady in the Van’ in wijkcemtrum De Heyhoef

11 juni

19:30

‘The Guernsey Literary Potato Peel Society’ in Het Verhalenhuis

11 juni

20:00 - 21:30

Alzheimercafé, thema: Technologie en dementia

13 juni

13:40

‘Den Skyldige (The Guilty)’ in bioscoop Pathé

15 juni

20:30

The Lachy Doley Group in wwijkcentrum De Heyhoef
voorprogramma: Hammond Battle

16 juni

16:30

Stichting Bachcantates in de Broekhovense kerk

20 juni

13:30

‘Can you ever forgive me’ in bioscoop Pathé

20 juni

10:00 - 13:00

Oogcafé in Boerke Mutsaers, thema volgt

20 juni

19:30 - 21:30

NAHtuurlijk in ontmoetingsruimte De Driehoek

27 juni

13:30

‘Can you ever forgive me’ in bioscoop Pathé

2 juli

14:00

‘Tolkien’ in bioscoop Euroscoop

4 juli

13:30

‘The Favourite’ in bioscoop Pathé

5 juli

19:30

‘Loving Vincent’ in MFA Het Spoor

9 juli

19:30

‘Into the Wild’ in Het Verhalenhuis

11 juli

13:30

‘The Favourite’ in bioscoop Pathé

12 juli

14:00

‘Tiempo Compartido’ in wijkcentrum De Heyhoef

13 juli

20:00

‘Tiempo Compartido’ in wijkcentrum De Heyhoef

13 augustus

19:30

‘August Rush’ in Het Verhalenhuis

23 augustus

19:30

‘Blackklansmen’ in MFA Het Spoor

12 september

19:30 - 21:30

Café Brein in MFA De Poorten

15 september

16:30

Stichting Bachcantates in de Broekhovense kerk

20 september

19:30

‘Girl’ in MFA Het Spoor

home
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Hebt u wat moeite met het lezen van de nieuwsbrief op de computer? Wilt u grotere letters
dan kunt u op uw computer rechtsonder, naast 100%, de cursor op het balletje plaatsen en
naar rechts schuiven. De letters worden dan groter.
home

Alle genoemde links van websites en mailadressen kunt u activeren door er met de linkermuisknop op te klikken (+ Controltoets indrukken). U hoeft dus niets over te tikken. Dit is een
voordeel voor u.
home

De rol van de huisarts is veranderd. De eenling van vroeger wordt
begeleider in een multidisciplinaire praktijk van mondige patiënten
én van kwetsbare thuiswonende ouderen.
De huisarts die als solist met een grote leren dokterstas zijn
huisbezoeken aflegt terwijl zijn assistente de telefoon bewaakt,
bestaat niet meer.
De huisarts werkt nu veelal samen met vier of vijf collega-artsen,
een aantal praktijkondersteuners: gebleven is de doktersassistente,
daarnaast zie je de praktijkondersteuner, de nurse practitioner
(verpleegkundige).
Zo’n praktijk werkt samen in kleine gezondheidscentra met andere zorgverleners, zoals
fysiotherapeut en psycholoog. Ze kan wel vijftien tot twintig medewerkers tellen. De huisarts
houdt nauw contact met ziekenhuizen en medisch specialisten, staat kwetsbare thuiswonende
ouderen bij én is een echte ondernemer die zijn of haar (de huisarts is vaak een vrouw)
bedrijfje stuurt. En hij of zij werkt graag parttime.
Wat we zien is een verschuiving van een deel van de zorg die de huisarts nu als professional
levert naar meer zelfzorg en preventie. Dat kan omdat mensen veel beter geïnformeerd
worden en ook door de ontwikkeling van de digitale wereld. Een van de taken van de huisarts
nieuwe stijl zal zijn om zijn patiënten daarin de weg te wijzen. De zorg gaat naar voren
schuiven, richting zelfzorg. Er komen bijvoorbeeld meer methoden waarmee je zelf eenvoudig
zaken kunt meten waarvoor je eerder naar dure instituten moest. De bloeddrukmeter is
daarvan een duidelijk voorbeeld.
Daarnaast worden er o.a. door de techreuzen als Google en
Apple, maar ook Philips en Siemens instrumenten en apps
ontwikkeld waarmee je gemakkelijk de staat van je lichaam bij
kunt houden. Dat varieert van de smartwatch van Apple die
bijvoorbeeld je hartslag en calorieverbruik meet op elk moment
tot een app voor diabetici waarmee ze hun suikerspiegel in de
gaten kunnen houden om veel preciezer dan voorheen hun
insulinegebruik te regelen.
Nieuwsbrief SeniorenRaad Tilburg
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Bron: AD
Over zelfzorg gesproken: advies op internet. Google is
allang veel meer dan een zoekmachine. De nieuwe
missie van de techreus: ons fitter maken en vertellen
wat eraan scheelt als we ons niet lekker voelen. Maar
waar bemoeit Google zich mee?
De gigantische hoeveelheid data die Google van ons
verzamelt, kan patronen bloot leggen waar we ons
voordeel mee kunnen doen, bijvoorbeeld een
griepepidemie voorspellen in onze omgeving, zodat
we voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Maar Google is echt niet geïnteresseerd in onze
gezondheid. Het gaat het bedrijf om de data die het kan verzamelen om daar geld mee te
verdienen. Moeten we daarom blij zijn met dr. Google? Meer lezen over de voor- en nadelen?
Klik hier.
home

Bron: IkWoonLeefZorg

De veranderingen in de praktijkvoering van
uw huisarts kunnen onzeker maken. Wat kunt
u wel en wat niet van uw huisarts en zijn
medewerkers vragen? Als ik bel, mag ik dan
voor dezelfde dag nog een afspraak eisen?
Mag ik de huisarts overslaan en direct naar de
specialist of het ziekenhuis? Mag ik vragen of
de huisarts bij mij thuiskomt?
Antwoorden op deze en andere vragen vindt u hier.

home

Bron: Plus
Tegenwoordig beslissen dokter en patiënt samen wat
de beste behandeling is – dat is een wettelijk recht. Zo
is de kans het grootst dat je de zorg krijgt die bij je past.
Maar meebeslissen kan moeilijk zijn. Voor tips om dat
makkelijker te maken klik hier.
home
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Bron: Plus
Veel mensen vergeten belangrijke vragen te stellen aan de
arts tijdens een consult. Ook de arts vergeet vaak om goed
door te vragen naar de verwachtingen van de patiënt. Er is nu
een computerspel in ontwikkeling dat patiënten helpt om een
doktersbezoek beter voor te bereiden: de oefendokter. Meer
lezen, klik hier.
home

Bron: IkWoonLeefZorg
Hebt u meerdere gezondheidsklachten
tegelijk, zoals een verminderde hartfunctie en
suikerziekte? Dan kunt u in overleg met uw
huisarts vragen naar een
ouderengeneeskundige. Een enkele huisarts
heeft zichzelf gespecialiseerd in
ouderengeneeskunde, maar meestal zal uw
huisarts u doorverwijzen. Artsen die met
ouderen werken, beperken zich allang niet
meer tot het verpleeghuis. Daarom heet de
verpleeghuisarts tegenwoordig ‘specialist
ouderengeneeskunde’ of ‘seniorenarts’.
Wat houdt de functie precies in? Voor het antwoord klik hier.
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Zoals elk jaar organiseert het Tilburgs Overleg
Gehandicaptenorganisaties ook dit voorjaar een
scootmobielcursus. U kunt op donderdag 22 mei van 9.30 u
tot 15.30 terecht. Ditmaal vindt de cursus plaats in Stadstuin
Theresia in Tilburg-Oud-Noord, Theresiastraat 15a, 5041 BG
in Tilburg. De eigen bijdrage van de deelnemer bedraagt € 5.
Opgeven voor de cursus kan via 0134686165.
De cursus bestaat uit een theorieles en een praktijkgedeelte. Tijdens de theorieles krijgen de
deelnemers uitleg over de specifieke verkeersregels voor gebruikers van de scootmobiel. Een
deskundige medewerker van Medipoint legt de techniek van het hulpmiddel uit en geeft de
deelnemers advies over de juiste zithouding.
Het praktijkgedeelte bestaat uit een behendigheidsparcours en
een rit door Tilburg-Oud-Noord. Deelnemers leren zodoende
onder ervaren begeleiding veilig deel te nemen aan het verkeer. U
oefent met verkeersdrukte, het nemen van kruisingen, het op- en
afrijden van trottoirs, en het omgaan met obstakels op de weg.
Ook het op tijd kunnen stoppen is een belangrijk onderdeel.
De ervaring leert dat de scootmobielgebruikers
door de cursus met meer zelfvertrouwen op pad
gaan! Of zoals een cursiste het verwoordde: “Eerst durfde ik niet goed, maar
door deze dag ga ik nu zeker meer op pad met de scootmobiel”.
De gemeente Tilburg heeft het initiatief genomen voor deze cursus en
ondersteunt haar. Zij haakt daarmee op haar beurt weer aan bij de
provinciale campagne ‘Nul verkeersdoden in Brabant’.
home

home
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Iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur komen weduwen en weduwnaars
bij elkaar in wijkcentrum Heyhoef, zaal
Willemstad om elkaar te ondersteunen bij het
verlies van hun partner. Onder het genot van
een kopje koffie of thee worden er
verschillende onderwerpen besproken waar
men als weduwe of weduwnaar tegen aan
loopt na het verlies van hun partner. De
mensen steunen elkaar bij zaken als de
moeilijke momenten met de feestdagen,
sterfdag en verjaardag.
Maar er wordt ook spontaan hulp geboden als men ergens alleen op uit moet en dat niet ziet
zitten. Men kan zijn hart luchten, zonder dat er geoordeeld wordt en er komen ook regelmatig
tranen.
Behalve de serieuze gesprekken, wordt er ook wel eens een gedicht voorgelezen, een
spelletjesochtend georganiseerd, na afloop soep gegeten of gaan we met elkaar lunchen. De
deelnemers geven elkaar ook tips om bijvoorbeeld op de zondag, ergens naar toe te gaan,
zodat men weer uit huis komt.
Al met al een bijzondere ochtend met een lach en een traan, die iedere week gehouden wordt
in wijkcentrum Heyhoef, zaal Willemstad. Kosten: € 1,00 voor de koffie.
Bent u ook een weduwe of weduwnaar en heeft u interesse, kom gerust een keer langs.
Inlichtingen: Evelyne Hemelaar, coördinator vrijwilligers informele zorg en
mantelzorgondersteuning, bereikbaar op de werkdagen ma-di-do-vrij in wijkcentrum Heyhoef,
Kerkenbosplaats• 5043 RX Tilburg, tel. • 013-5498646. Of via mobiel telefoonnummer 0657265570 of per mail: evelynehemelaar@contourdetwern.nl
home

Verras je buurvrouw, moeder of opa
Bent u op zoek naar een leuk en origineel cadeautje? Vanaf heden
kunt u de cadeaubonnen van de OpStapbus (ter waarde van € 5,per stuk) exclusief verkrijgen bij het Servicebureau van de
OpStapbus. Dit is gevestigd op de eerste verdieping in Wijkcentrum
Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 in Tilburg (Reeshof). De openingstijden
zijn van 09.00 – 12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.
De OpStapbus is een onderdeel van ContourdeTwern en is een
mobiel ontmoetingspunt voor zelfstandig wonende 65-plussers uit
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Dagelijks haalt de OpStapbus
veertien ouderen (eventueel met rollator) thuis op voor een uitstapje
of een boodschappenrit.
home
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Als u op de link klikt, komt u bij de uitgebreide beschrijving van onze
tips.
Houdt u van spelletjes spelen of puzzelen op de computer of mobiele
telefoon? Kijkt u dan eens bij onze Vrije tijd tips over Plezier op de
computer of mobiele telefoon.
Trekt u er graag op uit, dan kunt u met de OPSTAPbus mee. Die maakt
ritten van supermarkt tot terras en van bezienswaardigheid tot
muziekuitvoering.

Er zijn in Tilburg diverse mogelijkheden om activiteiten buitenshuis te ondernemen zonder dat
u al te veel geld kwijt bent.
Wilt u voor weinig geld uit eten in gezelschap van anderen? Resto
VanHarte biedt volop mogelijkheden.
Gaat u graag goedkoop en dichtbij huis naar de film? Steeds meer
wijkcentra vertonen interessante nieuwe en soms ook wat oudere films.
Sommige wijkcentra verzorgen alleen in de winter een programma en
is het seizoen dus geëindigd. Maar u kunt altijd nog terecht in
Euroscoop en Pathé. Klik hier voor het filmoverzicht.
Ook in de Hasseltse kapel en in cultureel centrum De Schalm in Berkel-Enschot zijn er in de
zomermaanden geen optredens. Wel kunt u nog een keer een concert van de Stichting
Bachcantates gaan luisteren. Ook voor operaliefhebbers is er ’s zomers weinig te genieten.
Alleen in Pathé worden nog af en toe opera’s vertoond. Kijk daarvoor op de
website. Voor niet-klassieke muziek kunt u terecht in wijkcentrum ’t Sant of De
Heyhoef. Wilt u alle tips en het uitgebreide programma lezen? Klik hier.

home

Ook voor het uitgebreide programma van de cafés speciaal klikt u op deze link. Dan krijgt u
het overzicht te zien van het Alzheimercafé, de NAHcafés, het mantelzorgcafé en het oogcafé
voor mensen met een visuele beperking.
home
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