
 

Mijn naam is Han Jaspers.  

In het samenwerkingsverband ouderenzorg Dieren 

ben ik een nieuw gezicht. 

Sinds augustus ben ik in dienst van Attent als specialist 

ouderengeneeskunde. Mijn belangrijkste 

aandachtsgebied is de extramurale patientenzorg. 

In de jaren dat ik werk als specialist 

ouderengeneeskunde heb ik zowel in het 

verpleeghuis als buiten het verpleeghuis gewerkt; 

buiten het verpleeghuis werkte ik als SOG in 

ambulante teams voor diagnostiek en begeleiding 

van mensen met dementie.  

Ik hoop met allen van jullie een vruchtbare 

samenwerking op te bouwen, om zo de zorg voor de 

kwetsbare ouderen in Dieren zo goed mogelijk  vorm 

te geven. 

 

Tot Ziens, 

Han Jaspers 
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Fysiotherapie bij 

val(angst) 

 

 

Even voorstellen 2…. 

Hallo collega’s, 

 

Ik ben Uranus Azar, zoals jullie misschien al weten, ben 

ik per 1 oktober in dienst bij Attent Zorg thuis als 

wijkverpleegkundige. Ik ben 30 jaar oud. Ik woon in 

Arnhem. Ik ben gehuwd en heb 1 zoontje. Mijn 

achtergrond is Afghaans.  Ik woon inmiddels al 20 jaar 

in Nederland. Ik heb mijn studie deels in Zeeland en 

deels in Nijmegen gedaan.  Ik heb 5 jaar in het 

Radboud UMC gewerkt als maag-, darm- en 

leververpleegkundige op de verpleegafdeling, de 

dagbehandeling en op het Endoscopie Centrum als 

endoscopie verpleegkundige. Ik ben van baan 

veranderd wegens privéredenen, met name geen 

nachtdienst meer willen en niet tegen de donkere 

endoscopiekamers kunnen. Ik heb geen ervaring in de 

wijkverpleging. Ik hoop dat ik de komende tijd veel 

van jullie leer en dat we met plezier samen gaan 

werken. Mochten jullie meer van mij willen weten 

mail/bel of kom gerust langs op het wijkkantoor. Mijn 

werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fystiotherapie bij vallen 

Binnen fysiotherapie Het Centrum wordt er weer 

gestart met een nieuwe groep fysiotherapie bij vallen 

en valangst. 

Deze groep is bedoeld voor mensen die wel eens zijn 

gevallen, bang zijn om te vallen of merken dat ze 

worden beperkt door verminderde balans en/of 

loopvermogen.  

Deelname is vanaf 50 jaar. Tijdens 8 groepslessen van 

een uur wordt er aandacht besteed aan thema’s als 

balans, coördinatie, kracht, belastbaarheid, 

risicomanagement en multitasking. 

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen 

met ons.  

Marloes Lindner 0313-745144 en Inge Vaessen 0313-

745138. 

De volgende groep zal starten op woensdag 3 januari 

2018. 
 

 

Wijkverpleegkundige 
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Ergotherapie 
 

Binnen de praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. zijn, naast Christa de 

Bruin en Astrid Rothuis, 2 freelancers werkzaam. 

Laura Bruil werkt inmiddels al een jaar voor de praktijk, Suze Kuiper is 

gestart per 1 december 2017. Nicole Venhoek is gestopt zodat zij meer 

tijd voor haar eigen praktijk in Wijchen heeft. 

Laura en Suze stellen zich hierbij voor. 

 

Mijn naam is Laura Bruil. In 2007 ben ik afgestudeerd en direct als 

ergotherapeut aan het werk gegaan.  

De afgelopen jaren heb ik in verschillende settingen gewerkt; 

verpleeghuis, revalidatiecentrum, eerstelijnspraktijk en ziekenhuis. Op 

dit moment ben ik als freelance ergotherapeut verbonden aan Praktijk 

voor Ergotherapie Dieren e.o.  

Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in: 

 Observatie van dagelijkse handelingen gericht op motorische en 

proces vaardigheden (AMPS) 

 Problemen in de informatieverwerking benoemen, verklaren en 

behandelen (PRPP) 

 Motiverende gespreksvoering 

 Oplossingsgericht werken 

 Ergotherapie en COPD 

 Cognitieve diagnostiek 

 Energieverdeling middels de activiteitenweger.  
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Ergotherapie vervolg… 

Mijn naam is Suze Kuiper. Na mijn afstuderen in 2000 ben ik begonnen 

als ergotherapeut in de ouderenzorg. Daar heb ik vrijwel alle kanten 

van gezien: verpleeghuizen en verzorgingshuizen, revalidatie na een 

beroerte of bij orthopedisch letsel, eerstelijnszorg, dagbehandeling. 

 

Na twaalf jaar als ergotherapeut in die ouderenzorg te hebben 

gewerkt heb ik per 1 januari 2015 de overstap gemaakt naar de eerste 

lijn. Mijn ervaring (de laatste jaren vooral neurologie revalidatie) en de 

diverse scholingen (COPM, valpreventie, Aone, AMPS, Edomah) kan ik 

nu inzetten bij mensen thuis en daar word ik erg enthousiast van. 

Ergotherapie is echt mijn vak omdat je met mensen werkt aan het 

zelfstandig doen van de dingen die de cliënt echt belangrijk vindt. En 

dichterbij dan thuis kan haast niet.  
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Themabijeenkomst Bemoeizorg 9 november 2017 
 

Ook dit jaar werd er door de coördinatiegroep van het 

samenwerkingsverband een themabijeenkomst georganiseerd. 

Jolanda Bannink (Buurtzorg), Hilda Boersma (Stichting Stoer), Gerard 

Sibon (gemeente Rheden) en Kirsten Kranenburg (Attent Zorg Thuis) 

hebben dit keer het voortouw 

genomen. Wat houdt 

bemoeizorg nu eigenlijk in? 

Wat doe je wel en wat doe je 

niet? Gedurende de avond 

bleek al snel dat je hier 

dagenlang over zou kunnen 

brainstormen. 

Om een themabijeenkomst tot 

een succes te maken zijn er 

aanmeldingen nodig en die 

waren er zeker! Er waren een 

aantal nieuwe gezichten, 

maar ook veel oude bekenden. Wat het met name zinvol maakte was 

dat er erg veel verschillende disciplines aanwezig waren. De  

aanmeldingen waren vakkundig in groepen verdeeld, zodat iedereen 

vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek kon.  

 

Dagvoorzitter Jozef Middendorp trapte de 

avond af. Er werden twee verschillende 

casussen ingebracht, die zo waren 

vormgegeven dat iedere discipline wel 

ergens een raakvlak wist te vinden. Het 

was nu aan de groepen om met elkaar te 

delen wat men in deze situatie zou doen 

of juist zou laten. Hierbij werd gevraagd 

om met elkaar te delen wat je nu zelf 

verstaat onder ‘bemoeizorg’. Het 

interessante hiervan was dat bemoeizorg 

toch nog geen concreet begrip blijkt te 

zijn, ondanks dat het een ontzettend 

actueel onderwerp is. Een aantal 

collega’s had nog niet eerder van de term 

gehoord en daarom werd er door ieder 

nog een eigen invulling aan gegeven. De 

groepen zijn langdurig met elkaar in gesprek geraakt en hebben veel 

kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Afsluitend hebben de 

gespreksleiders van de groepen een korte samenvatting gegeven. 

 

De reacties die naderhand binnen kwamen waren erg positief en er 

was nog voldoende tijd om even te netwerken. Iedereen bedankt voor 

de zinvolle avond! Het brainstormen voor de volgende bijeenkomst is 

alweer begonnen, dus alle ideeën zijn welkom       
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Mantelzorgbijeenkomsten Attent Intermezzo 
 

Mantelzorgcafé Dieren 

Het is bedoeld voor iedereen die informeel zorg geeft aan een ander. 

Het kan je partner zijn, ouder, kind met een handicap of iemand uit je 

netwerk. Op de mantelzorgbijeenkomst is er een thema waar een 

gastspreker aanwezig is die de mantelzorger voorziet van juiste 

informatie. De mantelzorgers krijgen gelegenheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen en vooral ook de mogelijkheid met elkaar in 

gesprek te gaan. De start is in februari 2018.  

Voor meer informatie of het ontvangen van een uitnodiging kan er 

contact opgenomen worden met Bea Evers, 06-53790539. Zij verzorgt 

samen met drie vrijwilligers deze bijeenkomsten. 

 

Onderwerpen die in 2018 aan bod kunnen komen: 

 
1. Vervoer/rijbewijs 

Wanneer mag je wel en niet rijden? 

Wat komt er zoal bij kijken? 

Wat zijn de kosten? 

Waar moet ik een keuring aanvragen, wat zijn de alternatieven als autorijden niet 

meer kan? 

2. NAH – niet aangeboren hersenletsel  

Wat betekent dit in het dagelijks leven van een mantelzorger? 

CVA , neuro-chronische aandoeningen, dementie. 

3. Notaris 

Hoe regel ik mijn nalatenschap? 
Wie geeft u het vertrouwen? 
Waar zeg ik ja tegen? 
4. Veranderende relatie door gedragsverandering  

Wat betekent dat voor de intimiteit? 

 

Lotgenotencontactmiddag 

Elke 1e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur is er bij Attent, 

locatie Intermezzo, een lotgenotencontactmiddag. Het is voor 

mantelzorgers die hun naaste met de ziekte dementie in de 

thuissituatie verzorgen. In de bijeenkomsten worden verschillende 

onderwerpen besproken. Altijd onder begeleiding van een 

professionele deskundige met ondersteuning van een vrijwilliger. 

Behalve het bieden van informatie rondom het ziekteproces dementie, 

is het ook waardevol met elkaar ervaringen uit te wisselen. Er is 

herkenbaarheid en men heeft het gevoel er niet alleen voor te staan. 

Elkaar ook zeker bij staan wanneer iemand voor de situatie komt te 

staan dat het thuis niet meer gaat. Tips geven waarom bijvoorbeeld 

deelname aan dagbesteding van belang kan zijn. En hoe blijf ik 

ondanks de zorg voor de ander ook voor mij zelf zorgen. Er wordt 

gelachen en zeker ook wel eens een traan gelaten. 
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Nazorggroep 

Cursus van 10 bijeenkomsten, iedere derde dinsdag van de maand 

van 14.00 uur tot 15.30 uur. Deze cursus is voor mantelzorgers waarvan 

de partner is opgenomen of is overleden. De mantelzorger is lange tijd 

intensief actief geweest, in vele gevallen een periode van 

overbelasting. Overbelasting is dan verleden tijd. In de cursus wordt er 

geleerd om te gaan met de nieuwe situatie. Vaak is het sociaal leven 

van iemand gestopt of op een laag pitje gezet. De eigen zingeving is 

zoek. Het doel van de cursus is het geven van kennis, vaardigheden en 

vertrouwen om in de nieuwe situatie weer bezigheden en contacten 

op te bouwen.  

Voor informatie kunt u contact zoeken met Diana van Zomeren en Bea 

Evers. 

 

Informatieavonden 

Ook in 2018 worden er verschillende informatieavonden gegeven 

vanuit de samenwerking tussen Attent, STMG en Buurtzorg. Alzheimer 

Nederland stelt hiervoor  de financiële middelen beschikbaar.  

De bijeenkomsten worden wisselend gegeven in Dieren, Rheden of 

Doesburg. Voor vervoer kan worden gezorgd. De bijeenkomsten zijn 

voor iedereen die een vorm van dementie heeft, maar ook voor 

iedereen die op welke manier dan ook betrokken of geïnteresseerd is 

rondom het thema dementie. 

De informatieavonden worden vier maal in het jaar aangeboden.  

De thema’s zijn zeer divers. Het doel is er altijd voor te zorgen dat er 

een mogelijkheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te 

gaan. 

 

Data en locatie zijn eind januari 2018 bekend. 
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Vrijetijdsbesteding nieuw bij Inloophuis 
 

In oktober startte het Inloophuis Dieren met een nieuw programma. 

Recreatieve dagbesteding zoals professionals het noemen. Wij 

gebruiken liever de naam vrijetijdsbesteding. Actief bezig zijn met een 

hobby of rustig een kop koffie drinken, alles is mogelijk bij ons. Mensen 

kunnen kiezen uit creatieve activiteiten, sportieve activiteiten of ze 

gaan aan de slag in onze Bibliotheek van Spullen. Bij onze 

vrijetijdsbesteding is geen dag hetzelfde.  

In de VrijeTijdsVleugel van ‘het Duynhuis’ hebben wij de beschikking 

over vier ruimten, een professionele keuken en een tuin. Elke ruimte 

heeft zijn eigen activiteiten. De activiteiten worden aangeboden door 

vrijwilligers. Onze deelnemers zijn volwassenen van alle leeftijden.  

In de groepsruimte kan men elke ochtend terecht voor koffie en een 

praatje. Mensen die zin hebben doen mee aan de activiteit van die 

ochtend. Er is ook een Digitaal Spreekuur. In de middag is er ‘Samen 

Bewegen’ met het Sportbedrijf Rheden en koersbal. 

Het Atelier is wat mensen van een atelier verwachten. Ook hier is 

ontmoeting en contact belangrijk. Verspreid over de week is er 

schilderen, beeldhouwen, houtbewerken, keramieken en een 

naaiclub. Speciaal voor mannen starten we een reparatieclub. Voor 

de kringloopwinkel van 2Switch repareren we  houten meubels en 

kleine apparatuur. Ook verven we meubels.  

De Bibliotheek van Spullen leent spullen uit. Dingen die niet iedereen in 

de schuur heeft. Of die u maar een paar keer per jaar gebruikt. Men 

kan aan de slag in de bieb voor inname en uitgifte van spullen en klein 

onderhoud. Zo dragen we samen bij aan een duurzame samenleving.  

De moestuin wordt in 2018 aangelegd. Liefhebbers kunnen zich naar 

hartenlust uitleven om uiteindelijk te oogsten voor onze eigen keuken.  

Lunchen doen wij van maandag tot en met donderdag van 12.15 tot 

13.00 uur. Iedereen kan aanschuiven. De eigen bijdrage is € 0,50. 

Vanaf januari kookt onze kok elke maandag in Eetcafé ‘Aan tafel’.  

Samen aan tafel voor een heerlijk 3 gangen menu. Eigen bijdrage is  

€ 3,50. 

Deelname aan onze activiteiten is gratis. Uitgezonderd lunch en diner 

of als dit apart wordt vermeld. Het ochtendprogramma is van 10.00 tot 

12.00 uur en ’s middag zijn we er van 13.30 tot 16.00 uur.  

 

Ons adres is: 

Inloophuis Dieren 

het Duynhuis 

Van der Duyn van Maasdamstraat 63 Dieren 

0313 416 472  

www.inloophuisdieren.nl 

www.facebook.com/InloophuisDieren  

http://www.inloophuisdieren.nl/
http://www.facebook.com/InloophuisDieren
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Wist u dat… 

 

 

Fijne feestdagen!! 

 

 

 Dokter Jan ten Oever deze maand afscheid neemt. Dokter 
Eva Riemersma neemt zijn praktijk over. 

 Er vaker een nieuwsbrief ouderenzorg verschijnt als er 
voldoende kopij wordt aangeleverd . 

 Wij iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2018 
toewensen. 

 U bij deze nieuwsbrief nog een bijlage aantreft met daarin 
veel wandelactiviteiten in Dieren, leuk om clienten aan te 
raden (of zelf aan mee te doen natuurlijk!). 

C o l o f o n 

Nieuwsbrief Ouderenzorg   

Dieren is een digitale   

nieuwsbrief voor zorgverleners 

in de ouderenzorg Dieren. 

De redactie bestaat uit 

Huisartsengroep Hagenau 

Angelique van Heukelom 

STOER 

Willy Reinten 

 

Uw bijdragen kunt u mailen 

naar 

a.vanheukelom@hagenau.nl  

De redactie houdt zich het 

recht voor wijzigingen aan te 

brengen of stukken te 

weigeren. 

 

 
 

 


