
zorg voor het leven

WORD LID!
Bel (0318) 54 78 88
of meld u aan via
www.npvzorg.nl

INFOBULLETIN
afdeling rijssen nummer 53 oktober 2018

Thema:
Orgaandonatie,
welke keuze maak jij?

Pag. 3

Interview:
Met vrijwilligster
Heidi Averesch

Pag. 6

Vaccinatie:
Mag de overheid vac-
cinatie afdwingen?

Pag. 13



INFOBULLETIN NPV RIJSSEN

2

COLOFON

Missie
Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kost-
baar en verdient bescherming; van het allerprilste begin tot 
aan het einde. De NPV komt op voor het mensenleven. Voor 
leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke 
levensfase dan ook.

Doel
Doel van de NPV is de belangenbehartiging van gebruikers 
van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, in algemene 
zin, in het bijzonder die van haar leden. De vereniging grondt 
zich op Gods Woord en de daarin geboden zorg voor het le-
ven, hetgeen mede inhoudt de beschermwaardigheid van het 
leven van de mens vanaf de conceptie tot aan de dood en het 
unieke van de mens, geschapen als beelddrager Gods.
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Anne van der Zande-Lohuis
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NPV-consultatiepunt
Met urgente medisch-ethische vragen kunt u dag en nacht 
terecht bij de consultatielijn via (0318) 547 878. Ook in geval 
van palliatieve zorg in de laatste levensfase.

Mantelzorglijn
Bent u een mantelzorger? De NPV wil u graag te woord staan. 
Bel (0318) 547 887. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 tot 
17.00 uur.

Lid worden en giften
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar (gezinsleden en 
65+ers € 12,50). Jongeren tot 25 jaar kunnen voor € 12,50 lid 
worden van Way of Life. Uw lidmaatschap kan elk gewenst 
moment ingaan en wordt automatisch verlengd.  Uw financi-
ele steun is welkom en kunt u overmaken op bankrekening-
nummer NL50RBRB0941525074 t.n.v. NPV Rijssen onder 
vermelding van “gift”. De NPV is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).zorg voor het leven
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Iedereen kent wel iemand in zijn of haar 
omgeving die ziek is omdat een belangrijk 
orgaan niet goed functioneert – het hart, de 
lever, de nieren, de darmen. In sommige ge-
vallen kunnen deze mensen worden geholpen 
met een donororgaan.

Rondom orgaandonatie bestaan veel ethische 
vragen. Mag ik een orgaan afstaan? Het dilemma 
van hersendood? Vindt u het ook moeilijk een 
keuze te maken om wel of geen donor te worden? 
De Nederlandse bevolking is over het algemeen 
positief over postmortale orgaandonatie. Toch 
heeft slechts een minderheid een donorcodicil 
laten registreren. Mede daardoor is er een ge-
brek aan donororganen. Onlangs is door politiek 
Den Haag een nieuwe donorwet aangenomen. 

Actieve donorregistratie betekent dat wie geen 
keuze maakt, geen bezwaar heeft tegen orgaan-
donatie.
Wilco Bloed, huisarts op Urk, en lid van de Ge-
reformeerde Gemeente, zal deze avond het the-
ma orgaandonatie met ons behandelen. Ook de 
gevolgen van de nieuwe donorwet zullen wor-
den besproken. Wij nodigen u van harte uit voor 
deze interessante informatieavond. Na de pauze 
is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

THEMA: ORGAANDONATIE, 
WELKE KEUZE MAAK JIJ?

Spreker:
De heer W. Bloed, 

huisarts op Urk

Locatie:
Hervormd Kerkelijk 

Centrum “Sion”, 
Joh. Vermeerstraat 2 

te Rijssen

Wanneer:
Donderdagavond 

D.V. 22 november 2018, 
aanvang 19.30 uur 

(de zaal is open vanaf 19.00, 
collecte bij de uitgang)
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We zien en horen u. We luisteren. Ook wanneer 
het dagelijks leven moeilijker wordt, doen wij er 
alles aan uw leven waardevol te laten zijn. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.  
Op ieder moment in uw leven, dag en nacht. 

Wij zijn er voor u. Altijd 

Wij bieden
  Wijkverpleging
  Verpleeghuiszorg
  Revalidatie
 Dagbesteding
  Tijdelijk verblijf
  Expertisecentrum
  Thuisbegeleiding
  Ledenservice

088 367 70 00  (lokaal tarief)

www.carintreggeland.nl  

Perfecte zorg 
op mij afgestemd
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VAN HET BESTUUR

Door: Martin Heikoop

Vaccinatiegraad daalt “Meer discussie over in-
enten”! Vaccinatie afdwingen bij kinderen in 
Nederland is nog ver weg!  Discussies over ver-
plicht vaccineren laaien net zo vaak op als uit-
braak van kinderziektes! Zomaar wat nieuws-
berichten die ons de afgelopen weken bereiken 
via de media. Hoe belangrijk is het dan dat wij 
hierin verantwoorde keuzes kunnen maken die 
we kunnen en mogen maken na zorgvuldige af-
wegingen. Of leeft het vraagstuk eigenlijk hele-
maal niet? De NPV wil graag handvatten aanrei-
ken, maar wenst een ieder ook vrij te laten in zijn 
of haar keuze. In de NPV-brochure ”Vaccinatie: 
voorzienigheid, vertrouwen en verantwoorde-
lijkheid” worden verschillende visies op vacci-
natie besproken. Wij verwijzen dan ook graag 
naar deze brochure, die u kunt aanvragen bij het 
Landelijke Bureau van de NPV.

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze maat-
schappij. Zo is de Stichting Mantelzorghulp, 
maar bijvoorbeeld ook de oudervereniging Hel-
pende Handen, voortdurend opzoek naar men-
sen die anderen willen ondersteunen in hun 
moeiten en zorgen. Een interview met Heidi 
Averesch geeft u een beeld wat “vrijwilliger zijn” 
inhoud. Het is een dankbaar werk om mantel-
zorgers te ondersteunen in de dikwijls zware 
taak die op hun schouders rust.
De plaatselijke NPV afdeling hoopt een steen-

tje te kunnen bijdragen in de meningsvorming 
door tijdens de informatieavonden sprekers uit 
te nodigen die vanuit hun vakgebied een helde-
re uiteenzetting kunnen geven over de (maat-
schappelijke) discussies die kunnen ontstaan 
over medisch–ethische vraagstukken die op ons 

afkomen. Voor donderdagavond D.V. 22 novem-
ber a.s. staat een avond gepland over “orgaando-
natie”. Allen van harte welkom.
Teun Schippers heeft te kennen gegeven dat hij 
het bestuur gaat verlaten omdat zijn werk veel 
tijd opslokt. Vanaf deze plaats willen wij hem 
hartelijk dankzeggen voor al het werk wat hij 
voor ons heeft gedaan. Hiermee komt er een lege 
plaats binnen het bestuur; wilt u een actieve bij-
drage leveren binnen ons bestuur? Heel graag.
Ook zijn we druk geweest om een geheel nieu-
we website te lanceren. Neem een kijkje op deze 
informatieve site waar u veel informatie kunt 
vinden over uw plaatselijke afdeling.

Met vriendelijke groet,
Van het bestuur

We zien en horen u. We luisteren. Ook wanneer 
het dagelijks leven moeilijker wordt, doen wij er 
alles aan uw leven waardevol te laten zijn. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.  
Op ieder moment in uw leven, dag en nacht. 

Wij zijn er voor u. Altijd 

Wij bieden
  Wijkverpleging
  Verpleeghuiszorg
  Revalidatie
 Dagbesteding
  Tijdelijk verblijf
  Expertisecentrum
  Thuisbegeleiding
  Ledenservice

088 367 70 00  (lokaal tarief)

www.carintreggeland.nl  

Perfecte zorg 
op mij afgestemd

“De NPV wil graag handvatten 
aanreiken, maar wenst een ieder ook 

vrij te laten in zijn of haar keuze.”
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INTERVIEW 

Al twintig jaar is ze vrijwilligster in de mantelzorghulp in Rijssen. 
Het zorgen voor terminale zieken heeft haar hart. 

“Het is prachtig werk en je krijgt er heel veel voor terug.” 
Tijd om kennis te maken met Heidi Averesch.

Heidi Averesch (50) is getrouwd met Jan en sa-
men met hun vier kinderen wonen zij in Rijssen. 
Ze wist al snel dat ze in de zorg wilde werken. 
“Ik heb een inservice-opleiding tot verpleegkun-
dige gevolgd. Dat was een combinatie van wer-
ken en leren. Ik werd in een ziekenhuis aange-
nomen. Daar werkte ik en af en toe had ik een 
periode school”, vertelt ze. Toen haar eerste kind 

werd geboren stopte Heidi met het werk in de 
verpleging. “Ik wilde voor de kinderen zorgen en 
rust creëren in het gezin.” 

Daarom zette Heidi zich in als vrijwilligster. “Ik 
vond het mooi om actief te blijven in de zorg. 
Door het vrijwilligerswerk was ik flexibeler en 
kon ik ook andere dingen ernaast doen. Vrijwil-
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ligerswerk is niet vrijblijvend. De dienst die je af-
gesproken hebt, moet je wel draaien. Maar ziek is 
ziek en in zo’n situatie kan ik gemakkelijker mijn 
grenzen aangeven dan in een betaalde baan. Een 
ander pluspunt van dit werk vind ik dat ik daar-
door allerlei mensen tegenkom. Ik doe het werk 
vanuit mijn christenzijn, maar ik vind het mooi 
om ook onchristelijke mensen te ontmoeten.” 

Inmiddels is Heidi al ongeveer twintig jaar vrij-
willigster bij de mantelzorghulp. Daar werkt ze 
voornamelijk in de terminale zorg. “Als mantel-
zorgvrijwilligster kom ik bij de zieken thuis. Ik 
ben bij hen te gast terwijl ze zich in de meest 
kwetsbare fase van hun leven bevinden.”
De mantelzorghulp ondersteunt mantelzorgers 
van wie de partner terminaal ziek is. Heidi: “Het 
kan zijn dat de mantelzorger overbelast is of er 
graag een middagje tussenuit wil. Dan kom ik 
bij hen thuis om op de zieke te passen en hem 
of haar te verzorgen. Zo kan de mantelzorger 
even tot rust komen.” Verder bezoeken mantel-
zorghulpvrijwilligers eenzame oude mensen en 
ondersteunen ze gezinnen die vastlopen. “Soms 
hebben moeders een extra hand nodig. Dan gaan 
we samen wat leuks doen of ga ik even met de 
kinderen weg.”

Vrijwilligers gezocht

Heidi koos speciaal voor de terminale zorg. “Al 
onze vrijwilligers zijn ook bij het hospice gaan 
werken, dus bij de Stichting Mantelzorg raken 
we vrijwilligers kwijt. Ik wil graag voor de man-
telzorghulp blijven werken, want dan kom ik 
bij de mensen thuis. Ons team is veel te klein 
geworden, dus we hopen erg dat er versterking 
komt. Om vrijwilliger te worden hoef je niet per 
se een zorgachtergrond te hebben. Als je het 
werk aankunt en liefde hebt voor de mensen is 
het erg mooi om te doen!”
Het mooie van het bij mensen thuis komen is dat 
je in allerlei situaties terechtkomt en dat men-
sen je in korte tijd veel toevertrouwen, vindt 
Heidi. “Dat vind ik echt uniek. Mensen stellen 
zich kwetsbaar op en vertellen je dingen die ze 
misschien wel nooit met iemand anders delen. 
Zo kunnen de mantelzorgers hun verhaal kwijt 
en vinden zij een luisterend oor. Vaak heeft de 
familie het allemaal al een keer gehoord, maar 
bij de mantelzorghulp kunnen ze het van zich 
af praten.”
Wanneer Heidi de zieken voor het eerst be-
zoekt, hebben zij al een terminale indicatie. 
“Het kan weken duren voordat ze overlijden, 
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maar het kan ook een acuut geval zijn. Ik kom 
meestal één keer in de week bij een zieke. Ik 
vind het mooi om iets te kunnen betekenen voor 
mensen die door hun ziekte tot weinig meer in 
staat zijn. Ik houd hun hand vast of geef hen een 
slokje drinken.” 

Waken

Heidi doet haar werk vaak ’s nachts. Ze waakt 
dan bij de zieke en zorgt ervoor dat ze altijd 
in het zicht van hem of haar zit. “Eigenlijk doe 
ik praktische dingen die iedereen wel kan: een 
praatje maken, de  lichamelijke verzorging en 
verschoning of het omdraaien van de zieke wan-
neer hij of zij doorligplekken heeft. Soms lees ik 
een stukje voor uit de Bijbel of bid ik met hem of 

haar. Maar dat doe ik alleen als de zieke dat wil. 
Sommigen vinden het heel fijn.” Op deze manier 
probeert Heidi de zieke en de familieleden rust 
te bieden. “Mensen kunnen soms heel paniekerig 
worden. Door zelf rustig te blijven zorg je ervoor 
dat de familie ook meer rust heeft. Verder houd 
ik de fase waarin de zieke verkeert in de gaten en 
waarschuw ik de familie op tijd wanneer het op 
het einde loopt. Als iemand komt te overlijden 
vraag ik de familie altijd of ze het fijn vinden dat 
ik erbij blijf.” Op deze manier kan Heidi ook de 
achtergebleven familieleden tot steun zijn. “Ik 
vind het dan bijvoorbeeld belangrijk dat de fa-
milie eerst rustig afscheid neemt voordat de rest 
in gang wordt gezet. Het helpt dat ik ervaring 
heb met dit soort situaties.”
De mantelzorghulp werkt altijd samen met de 
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“Een luisterend oor is erg 
belangrijk voor de zieke.”

thuiszorg. De vrijwilligers kunnen daar dan ook 
op terugvallen wanneer ze iets niet vertrouwen 
of het niet in hun eentje aan kunnen. “In zo’n ge-
val kun je de thuiszorg bellen en komt er iemand 
om te helpen.”

Een zware taak?

Het vrijwilligerswerk met terminaal zieken kan 
af en toe erg zwaar zijn, ervaart Heidi. “Het ene 
overlijden doet je meer dan het andere. Dat is af-
hankelijk van hoe betrokken je bij de zieke bent 
geweest en of je een klik met diegene had.” Ze 
vindt het werk niet eng, maar wanneer ze een 
overlijden niet aan ziet komen, kan het haar wel 
overvallen. “En soms kan het wel heel naar zijn, 
wanneer iemand erg benauwd is bijvoorbeeld. 
Maar ik heb er geen slapeloze nachten van. De 
zieken zijn geen familie van me, daardoor komt 
het minder dichtbij. Bij ons thuis kan ik er ook 
goed over praten als iets me heeft aangegrepen. 
Dat is wel nodig, want ik ben geen machine. Het 
is normaal dat het je raakt en je mag thuis best 
verdrietig zijn. Soms ga ik nog eens terug naar de 
desbetreffende familie om een praatje met hen te 
maken en het op die manier af te sluiten.”
Heidi wil mensen oproepen om ook vrijwilli-
gerswerk te gaan doen bij de mantelzorghulp. 
Maar welke eigenschappen zijn nodig om een 
goede vrijwilliger te zijn? “Het is belangrijk om 
empathisch en geduldig te zijn. Je moet je kun-
nen verplaatsen in de zieke en hem of haar in 
de waarde laten. Verder moet je goed kunnen 
luisteren. We hebben niet voor niets twee oren 
en één mond gekregen: luisteren is belangrijker 
dan spreken! Een luisterend oor is erg belangrijk 

voor de zieke. En humor is ook niet onbelang-
rijk. Maar wees vooral jezelf, ga je geen houding 

aanmeten en houd rekening met wat de zieke 
prettig vindt.”
Een situatie uit haar vrijwilligerswerk is Heidi 
in het bijzonder bijgebleven. Ze bezocht eens 
een gezin dat in een heel klein huisje woonde. De 
vrouw was ernstig ziek, maar de familie wilde 
haar graag thuishouden. “Je proefde daar de lief-
de. In het huwelijk en met de kinderen. Dat heeft 
me echt geraakt. Ook al hadden ze het helemaal 
niet breed, ze waren zo blij dat we kwamen. Dat 
zijn momenten die je niet vergeet.” 

Gelukkiger mens

De Rijssense kan het iedereen aanraden om vrij-
willigster te worden. “Je krijgt er heel veel voor 
terug. Je verdient er niks mee, maar je krijgt wel 
heel veel dankbaarheid van de mensen. Het geeft 
een fijn gevoel dat je iets voor een ander mag be-
tekenen.” 

Verder ervaart Heidi dat ze zichzelf als vrijwil-
ligster ook kwetsbaar op mag stellen. “Mensen 
vinden het fijn dat je een open houding hebt. 
Zieken zijn afhankelijk van je, dus het is belang-
rijk dat de verhouding gelijkwaardig is. Mensen 
vertrouwen me veel toe en dat doet me altijd 
wat. Want wie ben ik dat ze dat met mij delen? 
In dit werk gaat het er niet om wat je doet of 
zegt, maar het feit dat je er bent is al heel belang-
rijk.”

In combinatie met haar gezin en het huishouden 
is het allemaal soms best druk, maar gelukkig 
helpen Heidi’s kinderen ook af en toe mee. “Ik 
vind het ontzettend mooi werk en ik word er 
een gelukkiger mens van. Het geeft me meer vol-
doening dan een vet salaris!” 

Wilt u zicht beschikbaar stellen als vrijwilliger 
dan kunt u contact opnemen met de coördinator 
Mantelzorghulp, Fenny ten Bolscher. Telefoon-
nummer 0548 – 54 17 55.
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Wijkverpleging nodig?
Ook bij u in de wijk staat een team wijkverpleging van (wijk)verpleegkundigen 
en verzorgenden van ZorgAccent voor u klaar. Ze zijn rechtstreeks  
bereikbaar op hun mobiele nummer van 7.00 - 23.00 uur:
•    Team Rijssen Oosterhof:  06 20 32 44 78
• Team Rijssen Nieuwland:  06 55 69 87 03
• Team Rijssen Zuid:   06 55 69 87 04
• Team Rijssen Noord:   06 55 69 87 05
• Team Rijssen Zuid-West:  06 10 29 01 08
• Team Rijssen Schild   06 48 53 51 40
• Team Rijssen Centrum Zuid  06 12 51 03 59

Woonzorg
Kunt u niet meer thuis blijven wonen? Dan bent u welkom  
in Stadskwartier Rijssen. De locatie waar woonzorg Net als thuis voelt.
•	 Stadskwartier	Rijssen   (0548) 539 700
 Watermolen 57 in Rijssen

Dagbesteding
Met de dagbesteding houdt u de regie over uw leven in eigen hand!
•	 Dagbesteding	Stadskwartier  (0548) 539 707 
 Stadskwartier, Watermolen 57
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In Rijssen en wijde 
omgeving is Praktische 
Thuishulp van Helpen-
de Handen actief. Vrij-
willigers van Praktische 

Thuishulp hebben speciaal affiniteit met mensen 
die langdurig of levenslang op hulp zijn aange-
wezen. Bij elke vraag om hulp of ondersteuning 
wordt er gezocht naar één of meer vrijwilligers. 
De commissie zou graag een bestand van vrijwil-
ligers opbouwen, op wie in voorkomende geval-
len een beroep kan worden gedaan.

Wie kan vrijwilliger worden 
van Praktische Thuishulp? 

Het belangrijkste is: Een warm hart voor de 
doelgroep! Een speciale opleiding is niet nodig, 
al kan het natuurlijk handig zijn als een vrijwil-
liger over bepaalde bekwaamheden beschikt. 
Er moet de bereidheid zijn tot langdurige inzet. 
Mensen met een beperking zijn niet gebaat bij 
vluchtige contacten. 

Wat kan een vrijwilliger 
zoal betekenen?

Dat is heel divers. Een (onvolledige) opsomming: 
Vervoer, begeleiding bij vrijetijdsbesteding, tel-
kens terugkerende klusjes in het huishouden, 
zomaar wat gezelligheid en ontspanning bieden.   
Een belangrijke vorm van Praktische Thuishulp 

is momenteel gastopvang. Behalve gezinnen, 
kunnen ook alleenstaanden daarbij van grote 
waarde zijn.

Voor meer inlichtingen of aanmelding: 
Elske van der Schee, 
Email: elske.schee@solcon.nl 
Telefoon: 06-24950917

HELPENDE HANDEN 
PRAKTISCHE THUISHULP 

AFDELING TWENTE

Helpende Handen is de vereniging voor langdurige zorg van de 
Gereformeerde Gemeenten. Mensen die zelf of in hun gezin te 
maken hebben met een beperking kunnen een beroep doen op 

dienstverlening. Behalve aan een lichamelijke of verstandelijke 
beperking valt te denken aan mensen (kinderen en volwasse-

nen) die te maken hebben met autisme.

“Het belangrijkste is: 
Een warm hart voor de doelgroep!”

URGENT
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VACCINATIE DWANG?

Zo van tijd tot tijd ontstaan er nieuwe woorden in ons vocabulaire. 
Onlangs verscheen het woord “anti-vaxxers” in de krantenkoppen. Met 
anti-vaxxers wordt bedoeld de opkomende groep, die op grond van me-
dische tegenwerpingen, hun kinderen niet laat vaccineren. Langere tijd 
was het accepteren van niet-vaccineerders geen probleem, immers de 
95% werd wel gehaald. Door de aanwas van de groep anti-vaxxers ligt 
de vaccinatiegraad inmiddels op 90,1% (mazelen) en dit is een pro-

bleem voor de overheid.

Door: Erik Haase

Voormalig staatssecretaris Dijkhof laat in ronde 
bewoordingen zijn ongenoegen blijken over de 
geconstateerde ontwikkeling. Hoewel deze libe-
rale voorman geen voorstander is om de overheid 
verplichtingen te laten opleggen, acht hij het 
inmiddels wel wenselijk dat de overheid maat-
regeling gaat treffen. De suggestie om niet-ge-
vaccineerde kinderen uit kinderdagverblijven te 
gaan weren, kan rekenen op een meerderheid in 
de Tweede Kamer.
Heeft de overheid een punt? In de eerste plaats 
zijn de ziekten waartegen wordt ingeënt geen 
ongevaarlijke ziekten. Dit illustreert een verhaal 
over zendeling John Paton. Deze zendeling had 
zich gevestigd op een eilandje nabij Australië. 
De bevolking was echter onbetrouwbaar en stal 
de meegebrachte materialen en levensmiddelen. 
Op zekere dag verscheen een Brits oorlogsschip 

voor de kust en de kapitein vernam de moeilijk-
heden welke John Paton dagelijks ondervond. 
Hierop besloot de kapitein de bevolking een 
lesje te leren. Een hoofdman werd gevangen 
genomen en opgesloten samen met enkele zie-
ke bemanningsleden. Na enkele dagen werd de 
hoofdman vrijgelaten. Velen van de bevolking 
moesten de besmetting met de mazelen met de 
dood bekopen. Ook de Spaanse griep heeft in 
de geschiedenis haar tol geëist. Vele miljoenen 
mensen zijn aan deze ziekte gestorven!
In de tweede plaats als de overheid stelt dat het 
Rijksvaccinatieprogramma effectief is dan is 
hier vooralsnog weinig tegen in te brengen. Op 
de website van het RIVM staat een overzicht 
van ziekten waar tegen wordt gevaccineerd. Dif-
terie en tetanus komen na de start van vaccinatie 
bijna niet meer voor. Verder is er een duidelijk 
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verband tussen de vaccinatiegraad per regio en 
de gebieden waar epidemieën zich ontwikkelen, 
eventueel gevolgd door een ziekenhuisopname. 
Goede hygiëne blijkt onvoldoende om infectie-
ziekten te weren.

Tenslotte heeft de Wereldgezondheidsorga-
nisatie berekend dat 17% van de wereldwijde 
sterfte van kinderen onder de 5 jaar kan worden 

voorkomen door vaccinatie. Vaccineren is door 
de tijd heen altijd al een geducht geschilpunt ge-
weest. Over het algemeen ligt de vaccinatiegraad 
in christelijk/reformatorisch Nederland laag, 
variërend van 30%-85%. Aanvankelijk is het de 
vooraanstaande Joodse arts Capadose, die zich 
fel keert tegen de inenting tegen koeienpokken. 
Voor zijn overtuiging voert hij als reden aan zijn 
overgang van het Jodendom naar het Christen-
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“17% van de wereldwijde sterfte 
van kinderen onder de 5 jaar kan worden 

voorkomen door vaccinatie.”

dom. Opmerkelijk is dat met name in Nederland 
bezwaren tegen vaccinatie worden opgewor-
pen. Elders lijkt men hier niet over na te denken.
Tegenstanders van vaccinatie wijzen op de HC 

Zondag 10; “alles komt ons van zijn Vaderlijke 
hand toe”. In het geding is of een voorzorgsmaat-
regel geoorloofd is, of dat we de afhankelijkheid 
van Heere uitbannen. Zo zullen weinigen be-
zwaren hebben tegen het innemen van vitami-
nen. Echter het toedienen  van verzwakte of 
dode ziekteverwerkers, en in het bijzonder het 
willen bereiken van immuniteit, is vooruitlopen 
op en verzoeken van de Heere. Anderzijds mag 
ook geen sprake zijn van zorgeloosheid. Een niet 
gevaccineerde heeft ten tijde van een epidemie 
dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor zichzelf.
Voorstanders zullen sterk aandringen op de ei-
gen verantwoordelijkheid van de mens. Want 
moest een Israëliet geen leuning om zijn platte 
dak plaatsen, en moest de eigenaar van een sto-
tige stier niet gedood worden als het mis ging? 
Kortom de mens mag de middelen gebruiken die 
God heeft gegeven. Bij vaccinatie wordt het li-
chaam geprikkeld tot de productie van antistof-
fen, maar dit gebeurd ook op andere wijze. Vac-
cinatie is in de ogen van voorstanders geoorloofd 
als het doel geoorloofd is.

Vaccinatie raakt dus het snijvlak van enerzijds 
eigen verantwoordelijkheid en anderzijds ver-
trouwen. Aanvaard ik Gods leiding? Durf ik te 
vertrouwen op God? Mag ik nalaten om mijzelf 
en mijn kinderen te beschermen? Uit onderzoek 
blijkt dat veel jongeren uit automatisme de keu-
ze van hun ouders volgen. De keuze voor wel of 

niet vaccineren kent geen eenduidig antwoord. 
Ten diepste is het een overweging in het eigen 
geweten, ten overstaan van God.

Afgezien van principiële bezwaren, kunnen er 
ook medische bezwaren zijn. Meer dan vroeger 
kunnen we vertrouwen op de zorgvuldigheid 
waarmee vaccins worden getest. Toch blijken er 
af en toe bijwerkingen. Zo heeft de overheid on-
langs een schikking moeten treffen voor nadelige 
effecten van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. 
Een jonge vrouw schrijft in haar column het 
volgende: “negen maanden lang zijn we uiterst 
zorgzaam voor het kwetsbare ongeboren leven, 
na de geboorte is er het wonderlijke middel van 
de borstvoeding en slechts korte tijd later ple-
gen we een forse aanslag op het prachtige im-
muunsysteem van ons kindje”. Deze moeder is 
tegen vaccinatie.

Het is niet ondenkbeeldig dat de overheid het 
vaccinatieprogramma verplicht zal stellen. Ver-
plichte inenting is niet nieuw. Groen van Prin-
sterer heeft zich in de 19e eeuw al fel verzet te-
gen vaccinatiedwang door de overheid. Naar het 
standpunt van deze staatsman mag de overheid 
niet heersen over de gewetens van haar onderda-
nen. Zij (de overheid) is geen eigenaresse van de 
lichamen van de onderdanen. Eén ding is duide-
lijk dat wij niet kunnen en mogen heersen over 
de gewetens van anderen.
Het landelijk bureau van de NPV krijgt tijdens 
haar spreekuren regelmatig vragen over vacci-
natie. In de NPV-brochure “Vaccinatie: voorzie-
nigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid” 
worden verschillende visies op vaccinatie be-
sproken. Wij verwijzen dan ook graag naar deze 
brochure.

Bronnen:
Brochure vaccinatie
Waardevol Leven R. Seldenrijk
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Baan Autoverhuur
Butaanstraat 24

Tel. 0548-536000
www.taxibaan.nl

Deze uitgave is mede 
mogelijk gemaakt 

door deze Rijssense 
ondernemingen.

Benny Coiffures
Hogepad 6

Tel. 0548-518639

Voortman Staalbouw
Plaagslagen 16

Tel. 0548-539000
www.vsc.nl

Voortman Keukens
Nijverheidsstraat 40

Tel. 0548-515055
www.voortmankeukens.nl

Tankstation en Autowas-
centrum Sanderman

Nijverheidsstraat 21
Tel. 0548-513016

www.tankstationsanderman.nl

Boekenhuis Rijssen
Uitgeverij Wieger Smeijers

Elsenerstraat 44
Tel. 0548-520304

www.boekenhuisrijssen.nl

Roelofs en Haase
projectontwikkeling
Nijverdalseweg 149

www.roelofs-en-haase.nl

Autocentrum Valk
Kalanderstraat 6
Tel. 0548-364434

www.autocentrumvalk.nl

Autobedrijf Otto Voortman
Daltonstraat 18

Tel. 0548-514561
www.autobedrijfottovoortman.nl

W. Sok en Zn.
Fietsen, scooters, bromfietsen

Elsenerstraat 42
Tel. 0548-512944

www.sokfietsen.nl

Multi Protect Nederland
Handelsweg 25

Tel. 0548-513322
www.mpn-schilderwerken.nl

Saab Centrum
Henk Baan
Kalanderstraat 3
Tel. 0548-512343

www.baanautomotive.nl
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HELP! WAAR MOET IK ZIJN?

Vanuit een naburig ziekenhuis wordt overlegd over overplaatsing van 
een patiënt met een bloedende maagtumor. De collega-specialist vertelt 

dat de vitale 60-er bijna verbloed is aan een tumor in de maag. 
Vanwege de regio-functie voor maag- en slokdarmkanker, wordt patiënt 

overgeplaatst naar ons ziekenhuis om een semi-spoed operatie te 
ondergaan (als we die tijd krijgen). 

Door: E.A. Kouwenhoven, oncoloog ZGT
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Bij aankomst in ons ziekenhuis bezoek 
ik onmiddellijk de patiënt, omringd door 
echtgenote en twee kinderen. Na mijn uitleg 
over de ziekte en de operatie , blijven er nog zeer 
veel vragen over. Ik heb op internet gelezen dat…? 
Moet ik niet naar ziekenhuis X? Ik vertel, zoals 
mijn collega in het naburig ziekenhuis reeds 
aan hen verteld heeft, dat deze kankerzorg voor 
Overijssel en Achterhoek gecentraliseerd is en 
dat het slokdarm-maagteam zich vrijwel iedere 
dag met deze zorg bezighoudt. Maar terwijl 
ik dit aan hen vertel, zie ik dat dit niet landt. 
De patiënt is geheel out-of-control, in blinde 
paniek. Waar krijg ik de béste behandeling? De 
zoon heeft zelfs een ziektekostenverzekeraar 
gebeld om te vragen of die mij kende…..
Feiten doen er niet zoveel toe, hoe krijg ik 
vertrouwen, want dat moet deze man krijgen (en 
in korte tijd), wie hem ook gaat behandelen. Ik 
vertel dat iedere patiënt met kanker besproken 
wordt in teamverband. Een tweede mening 
vragen wordt door medisch professionals 

regelmatig gedaan als het om een bijzonder 
complexe situatie gaat. Hoewel de situatie bij 
deze patiënt niet bijzonder complex is, is de 
opmerking een schot in de roos. Echtgenote 
en patiënt zijn zichtbaar opgelucht dat ik het 
initiatief neem, en ik ook weet welk academisch 
ziekenhuis op dit gebied kennis en kunde heeft. 

Het advies van elders komt overeen met het 
advies van ons team. Patiënt vindt rust en wordt 
enkele dagen later geopereerd.

De kankerzorg is in de afgelopen decennia 
sterk veranderd. Ook in niet-academische 
ziekenhuizen werken specialisten die zich super 

gespecialiseerd hebben in kankerzorg, vaak 
in één of enkele kankersoorten. Nederlandse 
richtlijnen op basis van wetenschappelijk 
onderzoek vormen de basis voor diagnose en  het 
behandelplan, en iedere patiënt wordt besproken 
in de tumor-specifieke kankerbespreking. 
Kankersoorten die vaak voorkomen zoals 
borstkanker, dikke darmkanker, longkanker 
en prostaatkanker worden daarom vooral 
behandeld door lokale teams. Minder vaak 
voorkomende kankersoorten, zoals maagkanker 
worden door samenwerkingsverbanden tussen 
diverse ziekenhuizen op één plaats geopereerd, 

“Feiten doen er niet zoveel toe, 
hoe krijg ik vertrouwen?”
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waardoor de expertise maximaal wordt.  
Academische ziekenhuizen hebben  een sterke 
rol in het testen van nieuwe medicijnen en 
behandelingsmethoden, en zijn waardevol 
als behandelingen geen effect meer hebben 
bij patiënten (bijvoorbeeld een bewezen 
chemotherapie slaat niet meer aan bij uit-
gezaaide kanker). Daarnaast heeft de Academie 
vanzelfsprekend de exclusieve status bij 
zeldzame of zeer complexe ziekten, bijvoorbeeld 
transplantatiechirurgie. Ook is onderwijs geven 
een van hun kerntaken. Tegelijkertijd werken 
teams van niet-academische en academische 

ziekenhuizen zeer  nauw samen. Zowel voor 
individuele patiënten, alsook op gebied van 
wetenschappelijk onderzoek.  

Toch probeer ik me te verplaatsen in de situatie 
van bovengenoemde patiënt. Je zult maar in 
korte tijd jezelf moeten overgeven aan volstrekt 
onbekenden. Dan is het niet zo verwonderlijk 
dat menigeen in paniek raakt, gaat internetten, 
advies vraagt van familie, vrienden en buren... 
Maar met al deze informatie en goede raadgevers 
blijft het kansberekening, niemand kent op 
voorhand de afloop. Weet u waar u moet zijn?
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Deze uitgave is mede 
mogelijk gemaakt 

door deze Rijssense 
ondernemingen.

Bouwbedrijf
H. ter Harmsel

Jutestraat 43-45
Tel. 0548-512983

www.timmerfabriekterharmsel.nl

Steenbergen schoenen
Haarstraat 54

Tel. 0548-512652
www.steenbergen-schoenen.nl

Van Voorden Computers
Kryptonstraat 7
Tel. 0548-541219
www.vvcnl.com

Maatschap Last Rijssen
Fiscale en administratieve dienstverlening

Bouwstraat 10
Tel. 0548-516689

www.maatschaplast.nl

Beverdam Keurslager
Hogepad 1/40

Tel. 0548-512387
www.beverdam.keurslager.nl

Le Théme Jeugdmode
Haarstraat 52

Tel. 0548-512348
www.letheme.nl

Timmerfabriek Webo
Spoelerstraat 15
Tel. 0548-518011
www.webo.nl

Adee Keukens
Ethaanstraat 2

Tel. 0548-540922
www.adeekeukens.nl

Brinks Transport
en Verhuizingen

Butaanstraat 12
Tel. 0548-512890

www.brinks-transport.nl

Uw bedrijf hier vermelden 
in de volgende editie?

Stuur dan een mail naar: 
info@npv-rijssen.nl
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10 REDENEN 
OM LID TE BLIJVEN VAN DE NPV

Ik zie het leven als een gave van God en vind daarom dat ieder mensenleven, 
ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, bescherming verdient.

Ik wil dat er rekening wordt gehouden met de Bijbelse waarden en normen, 
ook in de gezondheidszorg.

In noodsituaties aan begin of einde van het leven wil ik dag en nacht een 
beroep kunnen doen op professioneel advies over levensbelangrijke keuzen.

Over levensvragen rond de zorg voor het leven, in gezondheid en ziekte, wil 
ik kunnen doorpraten met mensen die mijn principes delen.

Ik wil dat iedereen die ondersteuning nodig heeft gebruik kan maken van 
christelijke vrijwillige thuishulp, tot in de terminale levensfase.

Ik vind het belangrijk dat er een christelijke patiëntenbeweging is die ook 
mijn belangen behartigt bij de overheid en politiek, en haar stem laat horen 
in de media.

Ik vind het een goede zaak dat jong en oud bij de NPV terecht kan voor 
informatie over medische-ethische onderwerpen.

Ik juich het toe dat leden en vrijwilligers worden toegerust, zodat zij in 
staat zijn een christelijke levenshouding in de gezondheidszorg te bevor-
deren.

Het spreekt mij aan dat de NPV actief is op landelijk, regionaal en plaatse-
lijk niveau.

Samen met de NPV sta ik van harte voor de zorg voor het leven.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Wij zijn blij met elk lid! Wellicht kun u familie of personen in uw directe omgeving 
overtuigen omwille van bovenstaande redenen lid te worden. Lid worden kan via 
www.npvzorg.nl
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Heeft u lek of blind isolatieglas?

Condensys herstelt uw dubbel glas,
zonder glasvervanging!

Zonder voorrijkosten in geheel Nederland

 0548-542801

www.condensys.nl
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VACATURES 
NPV AFDELING RIJSSEN

BESTUURSLID PORTEFEUILLE 

VERENIGINGSZAKEN(M/V)

PUBLICIST / INTERVIEWER M/V

Het bestuur van de afdeling Rijssen is op zoek 
naar een enthousiast bestuurslid voor de functie van:

Tevens zoekt het bestuur een redactielid voor de commissie Info-
bulletin. U levert tweemaal per jaar een bijdrage aan de totstandko-

ming van het Infobulletin. Het betreft de functie van: 

PROFIEL VAN DE KANDIDATEN:

positief-christelijke houding en visie

onderschrijft missie van de vereniging

coördinerend, creatief

praktisch ingesteld, een doenersmentaliteit

verbindend

Wij nodigen u van harte uit om te reageren. U reactie kunt u richten aan de secreta-
ris van de vereniging, mevrouw J. Dekker: secretaris@npv-rijssen.nl. Voor informatie 
over onze vereniging verwijzen wij naar www.npvzorg.nl of www.npv-rijssen.nl

>
>
>
>
>

Het afdelingsbestuur vergaderd 5 x per jaar. Van de bestuursleden vragen wij enige 
bereidheid om vrije tijd te investeren voor het goede doel. Tot de taken van de porte-
feuillehouder verenigingszaken behoort onder andere de aansturing van de redactie-
commissie Infobulletin. Inlichtingen over het bestuurslidmaatschap en de bijbeho-
rende taken kunt u verkrijgen bij de voorzitter en/of de secretaris van onze vereniging.
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Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 
sparen, betalen en uw hypotheek. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

Otten & Flim Financiële Diensten
Stationsdwarsweg 9
7461 AR RIJSSEN
T (0548) 544 333
E bankzaken@otten-flim.nl
I www.otten-flim.nl

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.


