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Meander meet
tevredenheid
van patiënten

In Soest en omgeving kunnen 
mensen binnenkort een uitno-
diging verwachten om mee te 
doen aan het jaarlijkse onder-
zoek naar tevredenheid over 
Meander Medisch Centrum. De 
uitkomsten worden gebruikt om 
de patiëntenzorg en de service 
in het ziekenhuis verder te ver-
beteren.
Dit zogeheten CQI onderzoek 
wordt uitgevoerd onder pa-
tiënten die opgenomen zijn 
geweest, een polikliniekbe-
zoek hebben gebracht of de 
dagbehandeling of SEH hebben  
bezocht. Ook wordt onderzoek 
gedaan onder andere patiënten-
groepen zoals stomapatiënten, 
fysiotherapie, oogheelkunde 
(staar), orthopedie (heup/knie) 
en patiënten die de Radiologie 
& Nucleaire hebben bezocht. 
Verder worden ook vragen ge-
steld over de faciliteiten van het 
ziekenhuis. 
Het onafhankelijke onderzoeks-
bureau MediQuest voert het  
onderzoek uit. Patiënten die ge-
selecteerd zijn om mee te doen, 
krijgen een uitnodigingsbrief 
met een inlogcode. De resul-
taten worden anoniem gerap-
porteerd. 
Er wordt door het Meander 
Medisch Centrum regelmatig 
onderzoek gedaan. Naast het 
CQI-onderzoek zijn er nog an-
dere manieren waarop patiën-
ten hun mening kunnen geven 
over de zorg in Meander, zoals 
via de iPad op de poliklinieken, 
Patientervaring.nl, Zorgkaart 
Nederland en spiegelgesprek-
ken. Meer informatie staat op 
www.meandermc.nl/cqi. Dit 
is ook de plek waar patiënten 
zich eventueel kunnen afmelden 
voor het onderzoek. De resulta-
ten van het onderzoek worden 
dit najaar verwacht. 

Jonge Soester vanaf 1 juni ambassadeur voor de VN Werelddoelen

Veerle zet zich in voor betere wereld 
Veerle van Zanten is een 
doodgewone meid van 10 
jaar die met haar vriendin-
nen over meidendingen praat 
en met haar jongere broertje 
zo nu en dan lekker kibbelt.
Toch zijn er niet veel leef-
tijdsgenoten die net als zij 
ambassadeur van de VN We-
relddoelen worden.
Op 1 juni, tijdens de Inter-
nationale Dag van het Kind, 
wordt ze door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken be-
noemd en begint ze met haar 
taak. 

het licht. Dat hoeft niet onnodig 
te branden. Eten weggooien doen 
we nooit. Dat gaat in bakjes in de 
koelkast en wordt de volgende dag 
meegenomen naar het werk voor de 
lunch. Op ons huis hebben we zon-
nepanelen. En we rijden een elektri-
sche auto. We proberen niet te lang 
te douchen. Er zijn grote en kleine 
dingen die je kunt doen om de we-
reld een betere plek te maken. Je 
hoeft er niet een heel ander leven 

voor te gaan leiden. Alleen even net 
ietsje extra nadenken. Alle kleine 
beetjes helpen.’
Met de contacten van haar vader 
in de wereld van de duurzaamheid 
en Veerle, die niet bang is uitgeval-
len en best in de aandacht durft te 
staan, kwam ze terecht in de lan-
delijke campagne ‘17 doelen die je 
deelt’. In een filmpje doet zij een 
hartstochtelijke oproep om schone 
(en betaalbare) energie te gaan ge-

bruiken, verder te ontdekken en uit 
te vinden. 

Willie Wortel
‘We gebruiken steeds meer auto’s, 
en we maken steeds grotere fa-
brieken. Maar daarmee maak je de  
wereld kapot. Er bestaan mogelijk-
heden voor schone energie, waar-
door we langer met de aarde kunnen 
doen. We worden als mensen ook 
steeds knapper. We kunnen steeds 

Dat heeft alles van doen met de aan-
dacht van Veerle voor de aarde. Met 
een vader die zich veel met duur-
zaamheid bezighoudt in zijn werk, 
werd Veerle al op jonge leeftijd ge-
wezen op de waarde van het leven. 
‘Ik zou niet willen dat mijn kinderen 
later, of hún kinderen, met mond-
kapjes door het leven moeten. Zij 
moeten net zo goed kunnen leven 
zoals wij dat kunnen. Daarom wil 
ik mijn best doen om zo goed moge-
lijk met de aarde om te gaan. Straks 
in mijn rol als ambassadeur, kan ik 
helpen anderen te wijzen op de din-
gen waarmee we dat kunnen doen,’ 
steekt de jonge Veerle van wal. Ze 
komt net van school en moet bin-
nen een halfuur door naar hockey. 

Elektrische auto
‘Ja, ik ga op de fiets natuurlijk. Ook 
in mijn eigen leven, probeer ik op te 
letten. We doen thuis bijvoorbeeld 
aan afvalscheiden. En we letten op 

 z Veerle op het dak van haar eigen huis. ‘Wij hebben zonnepanelen.’ Foto: Ronald Kersten

Echtpaar Broersma: 60 jaar bij elkaar 

‘Het is wel iets bijzonders’
De heer en mevrouw 
Broersma, twee van de eerste 
bewoners van de wijk Klaar-
water, mochten afgelopen 
donderdag hun 60-jarig hu-
welijksjubileum vieren. Dat 
ging niet ongemerkt voorbij. 
De burgemeester kwam een 
dag tevoren een stukje taart 
mee-eten. De huwelijksdag 
vierden ze met z’n tweetjes 
met een etentje en in het 
weekend werd het heugelijke 
feit met de hele familie ge-
vierd. ‘Ja, het is toch wel iets 
bijzonders natuurlijk,’ aldus 
mevrouw Broersma, ‘zeker 
in deze tijd komt het steeds 
minder voor.’

vaker samen dansen. We waren een 
mooi span.’ Mevrouw Broersma 
grinnikt. ‘Maar, wat ook zo leuk 
was, het ging er in die tijd nog zo 
romantisch aan toe. De man kwam 
je dan echt vragen. Met een mooie 
buiging en zo. Och, en hij had wel 
zijn charme hoor...’ Ze geniet duide-
lijk nog na.Het dansvirus gaven de 
twee door aan hun twee kinderen. 
‘Maar later vonden we ook het skiën 
uit. Dat hebben we ook veel gedaan 
he?’ vult de heer Broersma aan. De 
twee hadden een actief leven. 

PvdA
‘Ach, misschien is dat wel één van 
de geheimen om samen zover te 
komen,’ zegt mevrouw nadenkend. 
Zij was zo’n dertien jaar lang ac-
tief voor de lokale PvdA, en sloeg 
er zes jaar lang de voorzittershamer. 
‘Sociale woningbouw en zaken op 
het gebied van de gezondheidszorg 
waren toentertijd succesen van de 

PvdA,’ weet ze nog goed. Ze is nog 
altijd een rode. ‘Inmiddels ook al 
zestig jaar.’

Otis
De heer Broersma was veertig jaar 
werkzaam binnen Otis in de mon-
tage van liften en roltrappen. Hij 
was als chefmonteur onder andere 
verantwoordelijk voor alle roltrap-
pen in het metrotraject Oostlijn in 
Amsterdam, vertelt hij. Thuis was  
mevrouw naast de zorg voor de kin-
deren van het handwerken. Daar ge-
tuigen de muren in hun huis van-
daag de dag nog aan. ‘En ik deed 
nog wat vrijwilligerswerk in de 
zorg,’ aldus mevrouw. In een half-
uurtje laten de twee zo de ijkpunten 
uit zestig jaar huwelijk voorbijko-
men. Hun grootste trots zijn hun 
eigen kinderen, acht kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen. Ze la-
ten met hun 60-jarig huwelijksfeest-
je een mooi voorbeeld voor ze na.

Zelf zijn de twee er aardig nuchter 
onder. ‘Och...je moet gewoon niet zo 
snel de handdoek in de ring gooien. 
Als je in een wat lastigere periode, 
die wij natuurlijk ook wel eens heb-
ben gekend, meteen naar een ander 
gaat, zul je merken dat je op gege-
ven moment, dezelfde ‘problemen’ 
gaat tegenkomen. Het is meer dan 
de moeite waard om door te zetten. 
Een heel mensenleven samen zijn; 
dat is toch wel iets apart. Je hebt 
heel veel met elkaar beleefd,’ steekt 
mevrouw Broersma van wal. Zij is 
duidelijk de prater van de twee. Al 
heeft haar stillere echtgenoot ook 
meteen voldoende woorden als hij 
omschrijft wat hem in eerste instan-
tie aantrok in zijn vrouw.

Mooi span
‘We leerden elkaar kennen op de 
dansschool in Amsterdam. Het was 
gewoon een prachtige mooie meid. 
Tja hoe gaat dat dan verder? We 
moesten steeds in koppels dansen, 
en dan mocht je steeds opnieuw een 
partner uitkiezen. We gingen steeds 

 z Jopie (82) en Piet Broersma (85) in eigen tuin. Foto: Soester Courant

Compliment
voor

mantelzorgers
Mantelzorg lijkt vanzelfspre-
kend, maar is dat niet, vindt 
wethouder Marcel Adriani. ‘Een 
compliment voor al die zorgver-
leners is zeker op z’n plaats. Dat 
geven we dan ook graag.’
Jaarlijks ontvangen mantelzor-
gers een compliment, een blijk 
van waardering voor de langdu-
rige en onbetaalde zorg die zij 
verlenen aan iemand in hun na-
bije omgeving. Dit jaar bestaat 
het compliment uit een high tea 
of lunch die wordt aangeboden 
door Eetvilla Van den Brink, 
een saunabezoek aan Thermen 
Soesterberg of een VVV-bon. 
Het compliment is bedoeld voor 
mantelzorgers die zorg bieden 
aan een inwoner van de gemeen-
te Soest. De gemeente probeert 
elke mantelzorger hierover 
per brief te informeren. 

Aanmelden
Degenen onder hen die nog niet 
bekend zijn bij het Steunpunt 
Mantelzorg, kunnen zich per 
mail, via de website of telefoon 
aanmelden. Ook anderen, zoals 
patiënten of huisartsen, kunnen 
iemand voordragen. Per patiënt 
kan slechts één mantelzorger 
worden voorgedragen. 
Stuur een mail naar steunpunt-
mantelzorg@soest.nl, vul het 
registratieformulier in op www.
soest.nl/mantelzorg of bel 035-
6093411. Het mantelzorgcom-
pliment kan nog tot 1 juni 2017 
worden aangevraagd. 
Iemand verleent mantelzorg als 
hij/zij langdurig en onbetaald 
voor iemand anders zorgt: mini-
maal een jaar en minstens acht 
uur per week. 
Het gaat niet om het huishou-
den doen of koken voor iemand. 
Soest telt ongeveer 9.500 
mantelzorgers van wie er naar 
schatting 1.200 overbelast zijn. 

meer maken en ontwikkelen. Ik zou 
willen dat we nieuwe dingen gaan 
uitvinden om schone energie op te 
wekken. Toen ik voor het eerst de 
Donald Duck ging lezen, ontdekte ik 
Willie Wortel. Ik heb een hele tijd 
Willie Wortel willen worden. Want 
die kan zo iets wel.’ Veerle lacht.
Inmiddels wordt de jonge dame wij-
zer. ‘Ik weet nog niet goed wat ik 
wil worden. Belangrijk is dat het uit-
dagend zal zijn. Maar dat vind ik 
nog wel uit.’ Ze heeft wel een droom 
voor die tijd dat ze volwassen zal 
zijn. ‘Mijn droom voor het jaar 2030 
is dat alle energie die we gebruiken 
op de wereld dan schoon zal zijn. Ik 
ga er in de tussentijd hard mijn best 
voor doen.’
Via haar rol in de campagne ‘17 doe-
len die je deelt’ is Veerle gevraagd 
(overigens net als zestien andere Ne-
derlandse kinderen die meededen 
aan de campagne) om ambassadeur 
te worden voor de VN- Werelddoe-
len. ‘Ik kijk er heel erg naar uit. Best 
wel een grote taak natuurlijk naast 
school en alle gewone dingen. Ik zal 
gaan vertellen over schone energie. 
Best wel spannend. Maar heel leuk.’

Prijsvraag
17 doelen die je deelt, een initi-
atief van ondernemer Anne-Ma-
rie Rakhorst, moeten ervoor zor-
gen dat de wereld in 2030 een 
betere plek is om te leven. Voor  
iedereen. Daarvoor zijn goede 
ideeën en slimme oplossingen no-
dig. Wie tussen de 6 en 17 jaar oud 
is, kan meedoen aan de 17 doelen 
prijsvraag. Nieuwsgierig? Neem 
eens een kijkje op de website: 
www.17doelendiejedeelt.nl. 


