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Op de internationale dag van de 

verpleegkundige (12 mei) uitten wij 

onze dankbaarheid aan alle 

verpleegkundigen van Paramedica 

voor hun unieke inzet voor onze 

thuiszorgdroom!  

Een verzorgende:  
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Dochter van een verzorgende  

 

Handen die reiken, 

handen die zorgen, 

handen die zeggen: 

‘t zal beter gaan morgen. 

 

Handen die duwen, 

handen die strelen, 

handen die voeden, 

die delen met velen. 

 

Applaus voor die handen, 

je hoort hen nooit klagen, 

hoogtijd dat ze worden 

op handen gedragen. 

 

Lizismore  

 

 

 

Een verzorgende  

 

In deze tijden worden we er nog meer dan ooit 

mee geconfronteerd wat wij voor alle 

zorgvragers kunnen betekenen.  

Wij ook als verzorgende mogen van geluk 

spreken met zo'n dienst!  

Super verantwoordelijken waar wij altijd 

terecht kunnen.  

Nu ook in deze moeilijke tijd. 

Bemoedigende woorden, prachtige gedichten, 

onze samen-momenten... doen zo'n deugd; dat 

mag zeker onderstreept worden. 

Dat maakt onze dienst zo uniek!  

 

 

 

Een cohortverzorgende vertelt over een 

zorgvrager  

 

Ze zei dat ik zoiets moois was dat voorbij 

gekomen was in haar leven.  

De manier waarop ze het zei, zo recht uit haar 

hart, heeft mij diep geraakt.  

 

 

 

 

 

Partner in de thuiszorg rond cohortzorg  

 

Proficiat aan jouw team voor 

de goede zorgen!  
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Een zorgvrager 

 

Met dit veld vol vergeetmijnietjes zeg ik jullie 

vanuit het diepste van mijn hart dank omdat jullie 

ons niet vergeten zijn en blijven komen.  

Een patiënt van Paramedica 

 

Het is voor mij een grote geruststelling dat de 

verpleegkundigen van Paramedica zijn blijven 

komen. Ik kijk telkens uit naar hun komst. Ze 

zijn altijd zo vriendelijk en toegewijd. Zonnige 

momentjes in de week. 

Ingezonden inspiratie 

De wijsheid van loslaten 

‘Volgens een oud soefiverhaal leefde er in een land in het Midden-Oosten een koning die altijd verscheurd 

werd tussen geluk en moedeloosheid. Het minste of geringste wekte grote ontsteltenis bij hem. Tenslotte 

kwam er een moment dat de koning genoeg kreeg van zichzelf en het leven en hij ging op zoek naar een 

uitweg. 

Hij liet een wijze man bij zich komen die in zijn koninkrijk woonde en erom bekend stond dat hij verlicht 

was. Toen de wijze man kwam zei de koning tegen hem: ‘Ik wil net zo zijn als u. Kunt u me iets brengen 

dat evenwicht, sereniteit en wijsheid in mijn leven brengt? Ik betaal elke prijs die u vraagt’. 

De wijze man zei: ‘Ik denk dat ik u kan helpen. Maar de prijs is zo hoog dat uw hele koninkrijk als 

betaling niet genoeg zou zijn. Daarom maak ik er een geschenk van als u het eer aandoet’. De koning gaf 

hem zijn woord en de wijze man vertrok. Enkele weken later kwam hij terug en gaf de koning een sierlijk 

bewerkt jade (= edelsteen van o.a. ‘wijsheid’) doosje. De koning maakte het doosje open en vond er een 

eenvoudige gouden ring in. Op de ring stonden letters. De inscriptie luidde: Ook dit gaat voorbij. 

Wat betekent dit? Vroeg de koning. De wijze man zei: ‘Draag deze ring altijd. Bij alles wat er gebeurt, 

goed of slecht, raakt u de ring aan en leest u de inscriptie. Op die manier hebt u altijd vrede.’ 

(Bron: Eckhart Tolle, Een nieuwe aarde). 


