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De Toren
Gazette
Brummen
14-15 juni 2019
Hierbij presenteren wij
met veel trots onze
eerste ‘Toren-Gazette’.
Een krant speciaal ter ere
van de opening van ons
gloednieuwe
Gezondheidscentrum de
Toren in Brummen.
In deze uitgave
presenteren alle
zorgverleners zich en
kunt u lezen wat ons
verbindt. Verder is er een
exclusief interview met
Machteld Huber en twee
medewerkers over
positieve gezondheid.
Op de pagina's 11 en 12
kunt u alle gegevens
vinden van de diverse
praktijken die er in ‘de
Toren’ werkzaam zijn.
Namens alle medewerkers
van Gezondheidscentrum
de Toren: veel leesplezier!

Bedankt!
Voor alle lieve woorden,
bloemen en attenties
die wij kregen van u
om ons geluk te wensen
met ons nieuwe
Gezondheidscentrum!
Heel erg fijn!
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Gezondheidscentrum De Toren:
een ‘plus’ voor inwoners én zorgverleners
Het nieuwe Gezondheidscentrum in Brummen is een feit. Maar wat merkt u daarvan als patiënt en als inwoner van
Brummen? Welk voordeel levert het u op als u een bezoek brengt aan het Centrum? En welke ‘plus’ levert het voor
de verschillende zorgverleners zelf op om samen onder één dak te zitten? Om die vragen beantwoord te krijgen zijn
alle betrokkenen in maart van dit jaar met elkaar en met twee coaches aan de slag gegaan in de Bronckhorst hoeve
op een visiedag.

Het (bijna) voltallige team
van gezondheidscentrum De Toren bij elkaar.
Wij geven u hieronder een kijkje in
de keuken op weg naar een intensievere onderlinge samenwerking.
Het fundament van het gezondheidscentrum
Om de gezamenlijke kracht goed te
kunnen benoemen op de visiedag
moesten de verschillende praktijken
teruggaan naar hun eigen dromen:
waarom waren ze ooit hun praktijk
gestart? Wat wilden ze graag bereiken? Dit leverde mooie verhalen op
over diverse beweegredenen waarbij
de zorgpraktijken veel overeenkomsten bleken te hebben.
Zo werden onder anderen de
volgende onderdelen genoemd:
Bij ziekte en klachten kijken naar
wat iemand wèl kan; écht aandacht
geven; laagdrempelig zijn en verder

kijken dan alleen ‘het probleem’.
Werken in een setting met een
“warm thuisgevoel”.
Met al deze verhalen hadden we een
verbindende lijn te pakken tussen de
diverse praktijken en het fundament
gevonden van het nieuwe gezondheidscentrum.
Een praktische uitwerking van
mooie ideeën
De verbindende lijn werd daarna
verder uitgewerkt, zowel inhoudelijk
als praktisch. Zo ontstonden mooie
ideeën voor het opzetten van een
workshop over valpreventie en het
geven van voorlichtingsavonden
over een specifiek thema zoals
tiltechniek bij mantelzorgers.
Bij de invulling van zo’n workshop of
voorlichtingsavond moeten de zorg-

Laatste
nieuws
“Onze visiedag werd begeleid
door Niek Vergeer en
Yvette Leufting van Bureau
de Nieuwe Wending, Bureau
voor Breincommunicatie'

De afgelopen weken hebben we
groen licht gekregen voor het terugkopen van enkele oude kerkbanken
die door een aantal omwonenden
gekocht zijn voor de Andreaskerk
verbouwd werd.
Met dit prachtige hout zijn wij van
plan om enkele accenten in ons
nieuwe centrum aan te brengen;
onder andere wordt de balie van de
huisartsenpraktijk hiermee
betimmerd na de zomer.

verleners onderling samenwerken.
Om goed te weten bij wie welke
expertise zit zal men elkaar dus nog
beter moeten leren kennen. Het
voorstel kwam al snel op tafel om
bijvoorbeeld gezamenlijke lunches
te organiseren.
De praktische kant ging onder
anderen over de inrichting van het
gebouw zoals kleuren, meubels,
looproute en bewegwijzering.
Ook werd op deze visiedag een start
gemaakt met de feestelijke opening:
wie nodig je uit en welke programmaonderdelen kiezen we hiervoor?
Een stoel voor iedereen
De conclusie van de dag was dat de
zorgverleners in het nieuwe
gezondheidscentrum De Toren ieder
hun eigen aandachtsgebied hebben

maar met een duidelijke gemeenschappelijke drijfveer: samen werken
aan betere zorg voor de inwoners
van Brummen en omgeving. Dat
betekent blijven leren van elkaar en
gebruik maken van elkaars kracht en
expertise en elkaar kennen.
Bovenal moet het centrum een fijne
sfeer hebben; een werkplek waar
zorgpartijen het ook gewoon gezellig kunnen hebben met elkaar.
Een goede, open en warme sfeer
zorgt ervoor dat patiënten makkelijk
zullen binnenlopen.
Want zoals een van de deelnemers
het deze avond mooi samenvatte:
‘Het centrum
moet een stoel bieden
voor iedereen.’
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Interview met Machteld Huber,
grondlegger van het begrip
Positieve Gezondheid
Karin Groot & Marijke den Braven

Kunt u in het kort vertellen wat
het begrip positieve gezondheid
inhoudt
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere
kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het
vermogen van mensen om met de
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
Én om zo veel mogelijk eigen regie
te voeren.
Hierbij is multidisciplinair samenwerken, niet alleen vanuit het medische
domein maar ook met het sociale
domein, een vereiste.
Om het gesprek aan te gaan wordt
samen met de betrokkene het
“spinnenweb” ingevuld (zie kader)
en van daaruit een gesprek gevoerd
en samen bekeken wat echt belangrijk is en welke stappen nodig zijn
om tot verbetering te komen.
Heeft ons gezondheidscentrum
een toegevoegde waarde voor
burgers/patiënten in het licht
van het begrip Positieve
Gezondheid
Als jullie goed met elkaar goed kunnen samenwerken zeker.
Voorwaarde dat je dit doet als groep
die elkaar kent en vertrouwt en
dit met elkaar wilt waardoor korte
lijnen ontstaan die over de schotten
heengaan en dat je via korte lijnen
iets voor mensen kunt betekenen

(C) Jurjen Poeles

Voor de burgers is het heel prettig
en voor de professionals ook.
Belangrijkste is dat jullie tijd
besteden aan de samenwerking.
Prachtig voorbeeld is bv in Meppel,
waar van alle dimensies van het
spinnenweb mensen bij elkaar in
een gebouw zitten en waar zelfs
zitjes ingericht zijn in de kleuren van
het spinnenweb (Medisch Spectrum
Meppel). Hier heb je bijvoorbeeld
ook “kunst op recept” en “dominee
op recept”.
“welke disciplines zouden wij
nog nodig hebben?”

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het “andere gesprek” leren voeren
is het aller moeilijkste stuk voor
zorgverleners; we zitten meestal in
de groef van hoe je altijd werkt en je
moet echt wel iets nieuws aanleren.
Bijvoorbeeld dat je beter helpt als je
zwijgt soms.
Hoe meet je positieve
gezondheid

Samenwerken met het sociale
domein. Welzijn oa. Je ziet vaak
als er eenmaal vanuit dit principe
gewerkt wordt dat het zich als een
olievlek uitbreidt, zowel in variatie
in disciplines als op locaties waar er
mee gewerkt wordt. Een voorbeeld
is Limburg waar men werkt met veel
vrijwilligers die ook de verzorgingshuizen in gaan en het gesprek met
de mensen gaan voeren.
Welke bouwstenen hebben wij
nodig om hiermee aan de slag te
gaan in ons gezondheidscentrum
- Met elkaar je missie formuleren en
hier steeds weer op terug komen;
“wat willen wij waar maken”
Het spinnenweb gebruiken is éen
stap maar ook

•
•
•
•
•
•
•

- Trainingen volgen: ” het andere
gesprek” leren voeren (bv wat zou
u willen veranderen en wat heeft
u nodig”); meer een coach worden
voor de patiënt.
- Aansluiting zoeken over en weer
met het sociale domein

Meer gesprekken, minder verwijzingen, goedkoper. In Afferden is een
huisarts (Jung) die alle uitkomsten
meet en waar blijkt dat er veel minder verwijzingen zijn en dit kostenbesparend is, maar ook dat patiënten tevredener zijn.
Binnenkort komt er in de nieuwsbrief van het IPH (Institute for Positive Health) een advies welke meetinstrumenten je kunt gebruiken.
Hoe betaalt zich het werken
vanuit Positieve Gezondheid zich
uit aan de professionals

© Ins�tute for Posi�ve Health (iPH) | iph.nl |Gespreksinstrument 1.0

•
•
•
•
•
•
•

Waar kunnen de lezers zich
verder informeren over Positieve
Gezondheid
www.iph.nl en het lezen van de
nieuwsbrief
Tot Slot: wat wilt u ons,
zorgprofessionals, in ons nieuwe
Gezondheidscentrum de Toren
toewensen
Heel veel plezier!
Ik hoor vaak van mensen die zo gaan
werken dat ze zeggen: ” ik kom
weer bij mijn oorspronkelijke
motivatie van het vak”.
En dat alle patiënten ook heel
tevreden zullen zijn; maar vooral
heel veel plezier!!

Dit is per plek wel heel verschillend;
je bent wel bezig als ontwikkelingswerker.
Je moet een lokale regeling bedin-

Je gezond voelen
Fitheid
Klachten en pijn
Slapen
Eten
CondiƟĞ
Bewegen

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met Ɵjd
Omgaan met geld
Kunnen werken
Hulp kunnen vragen

Sociale contacten
Serieus genomen worden
Samen leuke dingen doen
Steun van anderen
Erbij horen
Zinvolle dingen doen
Interesse in de maatschappij

gen wat op sommige plaatsen ook
al echt gelukt is en als experiment
nu draait. Mensen gaan hier creatief
mee om.
Zilveren Kruis is wel bereid gebleken
om tot lokale afspraken te komen.
Ga dus praten met de verzekeraar,
bied je aan als voorbeeldpraktijk!
Uiteindelijk populatiebekostiging
regelen, dus ook met de Gemeente
in gesprek.
Maar het blijft ontwikkelingswerk.

Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel ziƩen
Balans
Je veilig voelen
Hoe je woont
Rondkomen met je geld

Zie ook
www.iph.nl
•
•
•
•
•
•
•

Onthouden
Concentreren
Communiceren
Vrolijk zijn
Jezelf accepteren
Omgaan met verandering
Gevoel van controle

•
•
•
•
•
•
•

Zinvol leven
Levenslust
Idealen willen bereiken
Vertrouwen hebben
Accepteren
Dankbaarheid
Blijven leren

Mensen die de vragenlijst invullen,
kunnen met het spinnenweb in kaart
brengen hoe zij zelf hun gezondheid
ervaren. Voel je je bijvoorbeeld
tevreden, gelukkig of juist eenzaam?
Lukt het je om de dagelijkse dingen
te doen, zoals het huishouden?
Beleef je nog plezier aan hobby’s of
bezigheden?
Zorg-/hulpverleners en patiënten
kunnen met die uitkomsten een heel
ander gesprek voeren. Wat is voor
jou echt belangrijk? Wat zou jij willen
veranderen?
Samen bedenken ze vervolgens wie
(of wat) in de omgeving kan helpen
om de situatie te verbeteren.
De verschillende mogelijkheden
maken de zorg-/hulpverleners voor de
patiënt zichtbaar en vindbaar.
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Huisartsenpraktijk de Meidoorn

Graag willen wij ons voorstellen
in deze speciale openingskrant
van Gezondheidscentrum de
Toren en wat vertellen over onze
praktijk en wat ons drijft.
Huisartsenpraktijk de Meidoorn ontstond in 2011 toen huisarts Arend
van de Venis (onze voorganger) en
Marcel Kerkhoven verhuisden van
het oude pand aan de Arnhemse
straat waar Arend jarenlang praktijk
had gehouden naar het verbouwde
schooltje aan de Meidoornlaan.
2 mooie spreekkamers, een mooie
balie en backoffice, een behandelkamer en nog een oud niet verbouwd deel: wat een ruimte!
Inmiddels zijn we hier al weer
helemaal uitgegroeid. In die 8 jaar
is onze praktijk uitgebreid met drie
praktijkondersteuners: Mirjam
Busse, Patty Niemeijer en Rita
Witvoet. U kent hen van de zorg
voor onze long-, diabetes- en hoge
bloeddruk-patiënten en de
begeleiding van patiënten met
psychosociale problemen.
Ook hebben we inmiddels een vaste
derde dokter (Marleen Derks) die
huisartsen Marcel Kerkhoven en
Marijke den Braven 2 dagen per
week ondersteunt. De praktijk is
verder geprofessionaliseerd met een
praktijkmanager: Evelien Hofstede.
Maar de mensen die u altijd als
eerste ziet aan de balie of hoort aan
de telefoon zijn onze
praktijkassistentes Anita, Ilze en
Claudia.
Met elkaar geven we de eerstelijns
zorg vanuit onze huisartsenpraktijk
vorm.

De afgelopen jaren is er veel
veranderd in “huisartsenland”.
Meer (complexe) ouderen, meer
psychiatrie in de eerste lijn en meer
patiënten die vanuit de specialist
terugverwezen worden. Ook de
samenwerking met de gemeente
rondom de jeugdzorg en de ouderenzorg en de samenwerking met
Philadelphia Brummen (zorg voor
150 patiënten met een verstandelijke beperking) heeft vaste vormen
gekregen.
Wij ervaren steeds meer dat veel
gezondheids- en gezondheid gerelateerde problemen niet alleen bij de
huisarts opgelost kunnen worden;
ondanks onze expertise en uitbreiding van het team.
Samenwerken met thuiszorg,
fysiotherapie, psychologen, en vele
andere disciplines is niet meer weg
te denken uit de dagelijkse praktijk.
Toen duidelijk werd dat wij hier uit
ons pand groeiden zijn wij bewust
op zoek gegaan naar een gebouw
waar we met meerdere professionals
kunnen werken. Korte lijnen, laagdrempelig overleg en elkaar kennen
maken de zorg voor de patiënt beter
en toegankelijker. En het werken
voor ons vreugdevoller!
We zijn ontzettend blij dat het
gelukt is om de voormalige
Andreaskerk te laten omtoveren tot
een gloednieuw gezondheidscentrum
waar we met elkaar de zorg verder
kunnen vormgeven en uitbreiden.
We hebben grote plannen en
dromen: ons gebouw heeft mogelijkheden om beneden voorlichtings-

avonden te organiseren. Met de
fysio’s kunnen we projecten opzetten, denk oa aan valpreventie.
Met de gemeente starten we
binnenkort al met een project POHJeugd. We kunnen wonden samen
bekijken met de wondverpleegkundige en als op het consultatiebureau
een probleem geconstateerd wordt
is de huisarts om de hoek! Wellicht
dat er op termijn ook enkele
specialisten vanuit het ziekenhuis
hier spreekuur komen doen.

Laagdrempelig en dichtbij de
patiënt; korte lijnen en werken
vanuit “positieve gezondheid “ blijft
ons motto ook in Gezondheidscentrum de Toren.
Wij wensen u veel gezondheid toe
en komen u graag weer tegen in
onze prachtige nieuwe praktijk in
Gezondheidscentrum de Toren!
Team de Meidoorn
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FysioBrummen
Even voorstellen
FysioBrummen bestaat uit een team
van 8 enthousiaste fysiotherapeuten
en een administratief medewerker.
We zijn Pluspraktijk. Dit is vanuit de
zorgverzekeraars een keurmerk dat
je voldoet aan de strengste
kwaliteitseisen. Waarvoor kunt u bij
ons terecht:
Specialisaties
Manuele Therapie;
Sportfysiotherapie;
Kinderfysiotherapie;
Bekkenfysiotherapie en binnenkort
ook Oedeemfysiotherapie!
Aandachtsgebieden
Parkinson; COPD; Shockwave;
Kinder-manueel therapie;
Claudicatio intermittens;
Hartrevalidatie; Fysiotherapie bij
kanker; Dry Needling; Diabetes;
Hardloopanalyse; Medical taping en
FysioFit.
Een stukje geschiedenis van de
praktijk
De geschiedenis van FysioBrummen
gaat terug naar begin jaren 80, toen
de praktijk nog gevestigd was aan
de Engelenburgerlaan. De voormalig
praktijkhouder, Han Bus, combineerde daar wonen met werken. In 2004
is de praktijk verhuisd naar de huidige locatie aan de Zutphensestraat
105. Hier kregen we de beschikking
over een oefenzaal plus extra behandelkamers. De groei van de praktijk
had tot gevolg dat we uit ons jasje
groeiden. Aangezien er op de hui-

dige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden waren, gingen we op zoek
naar extra ruimte. We hebben hierin
opgetrokken met Marcel Kerkhoven
(huisarts), waardoor we op 1 november 2010 samen zijn gestart met een
dependance op de Meidoornlaan.
Waarom naar het nieuwe
gezondheidscentrum?
Een jaar of vier geleden zijn de
eerste gesprekken gestart voor het
realiseren van een nieuw gezondheidscentrum in Brummen. Het was
niet de vraag óf we ons daar gingen
vestigen, maar wel of we dat zouden
doen met de hele praktijk of met
een deel van de praktijk.
Uiteindelijk hebben de voordelen
om de praktijk aan de Zutphensestraat en de Meidoornlaan samen
te voegen de doorslag gegeven om
in zijn geheel te verhuizen naar het
nieuwe gezondheidscentrum de
Toren.
Naast deze praktische overweging
voor ons als praktijk biedt het gezondheidscentrum veel kansen en
mogelijkheden. Als je met elkaar in 1
gebouw werkt is het makkelijker om
samen te overleggen. Een gemeenschappelijke teamkamer betekent
dat je elkaar daadwerkelijk tegenkomt en spreekt.
Vanuit de visiedag zijn er veel mooie
ideeën ontstaan voor verdere
samenwerking. Bijvoorbeeld op het
vlak van valpreventie; samenwerking
tussen kinderfysiotherapeut en

consultatiebureau; samenwerking
tussen verloskundige en bekkenfysiotherapeut en het gebruik van
echografie door fysiotherapeut en
huisarts. Mogelijk dat orthopeden
spreekuur gaan houden in het
centrum. Ook dit zal een prachtige
samenwerking kunnen opleveren.

heel belangrijk dat we dat gevoel
ook in het nieuwe centrum blijven
vasthouden.

Ambitie voor de toekomst
We willen graag een laagdrempelige
dorpspraktijk zijn en voor ons is het

Team FysioBrummen

We hopen dat u ook de weg naar de
Primulastraat weet te vinden.
De koffie staat in ieder geval klaar!
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Vérian
Start Vérian in De Toren
Na jaren van voorbereiding, dromen,
plannen maken, overleggen,
bijstellen en niet te vergeten
bouwen, zijn we enorm blij dat we
als Vérian als éen van de hoofhuurders onze intrek in de Toren hebben
kunnen nemen met zowel onze
Verpleging & Verzorging als Jeugdgezondheidszorg.
Bij Vérian leveren we dagelijks met
1500 collega’s een waardevolle
bijdrage aan het welzijn van onze
cliënten. Met elkaar leveren we de
beste zorg thuis. Altijd met persoonlijke aandacht en toewijding. Met
als uitgangspunt dat onze cliënten
zoveel mogelijk hun eigen leven
kunnen leiden en de zorg en ondersteuning krijgen die bij hun past.
Vérian is een van de grootste thuiszorgorganisaties in de regio en
biedt alle vormen van thuiszorg van
Huishoudelijke Ondersteuning tot
(specialistische) Verpleging & Verzorging; Jeugdgezondheidszorg; Thuisbegeleiding en Diëtetiek. Wij zijn
blij al deze diensten voortaan vanuit
en samen met de andere partners in
De Toren nog beter vorm te kunnen
geven. Door de samenwerking gaan
we elkaar versterken; kunnen we efficiënter werken en meer innoveren.

Samen met de andere partners van
De Toren onderschrijven we het
gedachtegoed van Positieve
Gezondheid van Machteld Huber.
Positieve Gezondheid gaat uit van
een bredere kijk op gezondheid en
welbevinden. Met die bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in
het leven om te gaan. Én om zo veel
mogelijk eigen regie te voeren. Dat
past bij de visie van Vérian en bij de
gezamenlijke visie van de partners in
De Toren. Iedereen maakt wel eens
een moeilijke periode door. Maar
soms stapelen de problemen zich zo
hoog op, dat een steuntje in de rug
welkom is. De Thuisbegeleiders van
Vérian kunnen dan ondersteunen,
activeren en structuur bieden.

Voor de Verpleging & Verzorging
werken we met 2 zelfstandige wijkteams: team Brummen/Leuvenheim
en team Brummen-Buitengebied.
Door middel van deze deskundige,
kleinschalige teams zijn de verpleegkundigen en verzorgenden altijd
goed op de hoogte van de zorgbehoefte van al onze cliënten en kunnen we de zorg dichtbij de cliënten
organiseren.

pleegkundige een prenataal huisbezoek brengen en ook na de geboorte staat de Jeugdgezondheidszorg
voor u klaar. Zo voeren wij verschillende screeningen uit; verzorgen de
vaccinaties en ontvangen u graag op
het consultatiebureau. Vanuit onze
expertise denken wij graag mee
over een zo gezond mogelijke groei
en ontwikkeling van alle kinderen
van 0-4 jaar.

Naast de reguliere Verpleging & Verzorging biedt Vérian ook specialistische zorg: onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn extra opgeleid
voor ondersteuning bij specifieke
(chronische) ziekten, aandoeningen
en complexe zorg. Zij bieden advies,
voorlichting en begeleiding thuis of
op het spreekuur in De Toren.
Vérian heeft gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van:
-

Wondzorg
Stomazorg
Longaandoeningen
Palliatieve zorg
Niet Aangeboren Hersenletsel
Diabetes Mellitus
Dementie en kwetsbare ouderen
Continentiezorg

Voor de allerkleinsten is er de
Jeugdgezondheidszorg. Al tijdens
de zwangerschap kan de jeugdver-

Wij zien ernaar uit samen met alle
partners de zorg in Brummen nog
beter vorm te geven.
Van harte welkom in De Toren!
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Praktijk voor Diagnostiek en
Psychotherapie Brummen
Ik ben Anneke Jol, klinisch psycholoog en sinds 1988 werkzaam in de
GGZ. In de loop der tijd maakte ik
kennis met zowel het vrijgevestigde
psychotherapiecircuit als een aantal
grote GGZ-instellingen in het land.
Zo was ik als behandelaar en diagnosticus verbonden aan psychotherapieteams bij het voormalige RIAGG,
psychiatrische klinieken en ambulante behandelteams. Als vrijgevestigd
psychotherapeut was ik langdurig
verbonden aan Therapeuticum de
Rozenhof in Zutphen in een multidisciplinair samenwerkingsverband
met huisartsen en therapeuten.
Die samenwerking zoek ik ook weer
in Gezondheidscentrum de Toren.
Het enthousiasme en de saamhorigheid in de zorg voor patiënten die in
het team voelbaar zijn, spreken mij
erg aan. Door de korte lijnen die er
zijn kunnen wij samen de zorg bieden die voor iedere patiënt uniek is.
Samenwerking met andere disciplines is voor mij van wezenlijk belang
om nog een andere reden. Een
belangrijk uitgangspunt in mijn behandelingen is de wisselwerking die
er bestaat tussen lichaam en geest.
Ik werk daarom ook veel met ontspanningsoefeningen en Aandacht-

ringsprocessen zijn bijzonder. Het
is rijk om mee te maken hoe een
therapie voor een transformatie kan
zorgen. Soms zijn kleine veranderingen genoeg om zelf de stroom van
het leven weer op te pakken; soms
is therapie een pittig en langdurig
proces. Maar in de meeste gevallen
is het een investering die inzicht en
verdieping oplevert in zichzelf en
relaties met anderen.

training ofwel Mindfulness: een
techniek die is afgeleid van meditatie. Maar op gebieden ‘waar geen
woorden voor zijn’ en waar vooral
‘het lichaam spreekt’, werk ik graag
samen met een lichaamsgerichte c.q.
non-verbale therapie zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en/of massage.
Vanwege de mogelijkheid van die
multidisciplinaire samenwerking
vind ik het een voorrecht om te mo-

Podotherapie
Voorstellen Podotherapie in
GC de Toren
Mijn naam is Simone Arendse en
samen met Angela Hendriks ben
ik als podotherapeut werkzaam in
Brummen. Het begon in 2005, toen
ik vond dat de zorg anders moest:
meer tijd en aandacht voor de
klanten. Veel klachten ontstaan
vanuit de voeten; de basis van het
bewegen begint immers hier!
Dus als je de basis aanpakt kun je
van daaruit verder werken.
Vanuit dit principe draait de praktijk
nu al 14 jaar. Als praktijk zijn we
altijd in beweging en proberen we
mee te gaan met de nieuwste innovaties. De wereld om ons heen staat
namelijk ook niet stil. We proberen
daarnaast ook wel verder te kijken
dan alleen ons eigen gebied: gericht
doorsturen naar andere beroepen
binnen de gezondheidszorg is voor
ons heel normaal… Samen staan we
sterk!
Dat is ook de reden om mee te gaan
naar Gezondheidscentrum de Toren.
Door samen onder éen dak te zitten
zijn de lijnen kort en kun je nog
sneller overleggen om de juiste zorg
op het juiste moment te kunnen
leveren. Doordat je elkaar vaker ziet
en spreekt, weet je ook beter wat je

van elkaar kan verwachten. Dit alles
komt ten goede aan de zorg voor
onze klanten!
Pijn?
Zet de eerste stap…
Als podotherapeuten behandelen
we klachten die voortvloeien uit
een afwijkend functioneren van
de voeten. Dit kunnen zowel voetklachten zijn maar ook bijvoorbeeld
knie-, heup-, of rugklachten. We
hebben een uitgebreid takenpakket
en kunnen u op veel verschillende
manieren helpen. Van een advies tot
aan een orthese of zool en alles wat
ertussen zit: zoals taping,
nagelbeugels e.d.
Wilt u meer weten over wat wij
voor u kunnen betekenen?
Kijk dan op:
www.podotherapie-brummen.nl
Onze spreekuren worden op
afspraak gehouden op woensdagmiddag tussen 13:00-17:00 uur of op
vrijdag tussen 8:30-17:00 uur.
Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen met: 06-5392 9487.
De telefoon wordt op werkdagen
beantwoord tussen 8:30-12:00 uur
en tussen 13:00-16:00 uur.
Een email sturen kan ook:
info@podotherapie-brummen.nl.

gen werken in Gezondheidscentrum
de Toren.
Wat raakt mij vooral in mijn
werk?
Het samen oplopen met een cliënt
tijdens het proces van de behandeling. Het zoeken naar manieren om
anders met problemen om te gaan
of een nieuwe kijk op zichzelf of het
leven te ontwikkelen: alle verande-

Ik heb in de loop der jaren een
aanbod ontwikkeld dat bestaat uit:
individuele psychotherapie (vanuit cognitief gedragstherapeutisch
kader, EMDR en schematherapie),
relatietherapie en psychologisch
onderzoek (autisme, ADHD, behandelindicatie, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek
of intelligentieonderzoek).
Daarnaast geef ik Mindfulnessgroepen en tref ik momenteel de
voorbereidingen voor een groep
Mindfulness bij kanker.
Mijn werkdagen zijn: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik ben bereikbaar via de mail:
annekejol@gmail.com en
telefonisch: 0575-543204.
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Vroedvrouwenpraktijk
Dieren Doesburg Brummen
Wij zijn een praktijk bestaande uit
vier enthousiaste verloskundigen
die verloskundige zorg verlenen in
de gemeente Brummen en ook in
de gemeenten Zevenaar, Doesburg,
Rheden en Bronckhorst.
Wij willen je graag begeleiden in
deze bijzondere en spannende
periode in je leven en staan voor
kwalitatief goede zorg, persoonlijke
begeleiding en laagdrempelig
overleg met andere zorgverleners.
Met de opening van gezondheidscentrum de Toren is het vanaf nu
ook mogelijk om op onze avondspreekuren te komen in Brummen
en bieden wij echo’s op locatie de
Toren aan!
Je kunt bij ons in Brummen terecht
op afwisselend de dinsdagmiddag of
-avond.
Vroedvrouwenpraktijk
Dieren Doesburg Brummen
De Linie 3b
6982AZ Doesbrug
0313475687
www.vroedvrouwenprakijk.nl
info@vroedvrouwenpraktijk.nl

Ergotherapie
Het is zover! Wij zijn blij dat we vanuit het nieuwe Gezondheidcentrum
De Toren u kunnen helpen. Onze
ergotherapeuten staan voor u klaar.
Wat kunnen wij u bieden?
Arbeidsdiensten & Gezondheid
Weer aan het werk? Fysieke problemen of knelpunten bij het werken?
Vraag advies of begeleiding aan de
ergotherapeut & re-integratieprofessional. Als organisatie kunt u ons inschakelen voor onderzoek en advies,
preventie van verzuim, re-integratie
1e spoor, jobcoaching, werkplekadvies, trainingen.
Ergotherapie
Je dagelijkse dingen kunnen doen?
Wilt u zelfstandig blijven ondanks

uw klachten of beperkingen? Zoekt
u naar praktische oplossingen, een
balans in uw activiteiten, vermindering van pijn of oefeningen ter
verbetering? Onze ergotherapeuten
zijn er voor (jong) volwassenen,
ouderen, hun verzorgers en mantelzorgers. Thuis, op uw werk of op
de praktijk. U kunt hierbij denken
aan advies voor valpreventie, training voor ergonomisch handelen,

advies en training bij omgang met
slechthorendheid, fiets of scootmobieltraining, oplossingen voor zitten
en liggen, advies voor hulpmiddelen,
aanpassingen en rolstoelen en nog
meer.
Handtherapie
Wat is er aan de hand? Handtherapie is gericht op het verbeteren van
de functie van de hand en pols in

het dagelijks leven, en het verminderen van pijn. De handtherapeut kan
oefeningen en adviezen geven of
een (tijdelijke) spalk of brace
aanmeten. Ook is nazorg na een
operatie mogelijk.
Veel voorkomende klachten zijn
handartrose, duimklachten, carpaal
tunnelsyndroom, overbelastingsklachten en reumatische klachten.
Ronnie Gardiner Methode
Oefeningen voor brein en evenwicht? Wilt u uw geheugen en
concentratie verbeteren en ook
uw evenwicht? RGM is een vrolijke
oefenmethode op muziek met mentale uitdagingen. RGM is bewezen
effectief gebleken en wordt zowel in
groepsverband als individueel
gegeven. Kijk hiervoor ook op
www.rgminbeweging.nl
- Maak zonder verwijzing een
afspraak.
- Vraag voor arbeidsdiensten
vrijblijvend een gesprek aan.
- Afspraak op de praktijk aan huis of
op het werk.
- Vergoed door de basiszorgverzekering voor 10 uur per jaar.
Vraag gerust meer informatie
www.ergoinbeweging.nl
info@ergoinbeweging.nl
tel:06-44579400
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Logopediepraktijk Brummen
Graag stellen wij ons aan u voor
Karianne van Kooten,
praktijkeigenaar-logopedist en Jolijn
Hendriks, logopedist.
Wij zijn 2 enthousiaste logopedisten
met passie voor ons vak! U kunt bij
ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies bij stoornissen op
het gebied van stem, spraak, taal,
gehoor en slikken.
Door het verbeteren van de
communicatie proberen wij bij te
dragen aan een betere participatie
in de maatschappij. Denk aan: een
gezonde stem; een goede ademhaling; beter verstaan worden op
je werk of op school; de lesstof op
school beter kunnen begrijpen; je
makkelijker kunnen uitdrukken;
beter contact kunnen maken met
anderen; een verhaal kunnen vertellen; een goede woordenschat;
een goed evenwicht van de spieren
rond je mond; weer kunnen communiceren met hersenletsel en weer
kunnen slikken bij neurologische
aandoeningen.
Maar ook: Voorlichting en instructie aan ouders; hoe stimuleer je de
taalontwikkeling van je kind; instructie aan verzorgenden: hoe begeleid
je het eten en drinken bij mensen bij
wie dat niet meer vanzelf gaat; voorlichting aan familie en begeleiders;

hoe communiceer je met mensen die
niet (meer) kunnen praten.
Met de realisatie van gezondheidscentrum De Toren gaan wij samenwerken onder één dak.
Voor ons betekent dit dat we de
zorg nog beter op elkaar kunnen afstemmen en elkaars kennis makkelijker kunnen delen. Multidisciplinair
samenwerken verbetert de kwaliteit
van de zorg aan de patiënt. We
hopen ook met elkaar in te kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen
in de zorg en inhoudelijke projecten
voor het verbeteren van de zorg
vorm te geven.

Met onze praktijk streven wij naar
deskundige zorg dicht in de buurt
welke ertoe bijdraagt dat de inwoners van Brummen, jong en oud, zo
goed en zo lang mogelijk kunnen
participeren in hun eigen omgeving!
Voor uitgebreide informatie over
onze behandelingen en specialisaties
kunt u terecht op onze website.
De praktijk is geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.00-19.00 uur.

Met
passie
voor ons
vak!

Contactgegevens
tel. 06-51595317
email: info@logopediebrummen.nl
website: www.logopediebrummen.nl

Cesartherapie Berendien Luijten
Graag stel ik mij voor als een van de
gebruikers van het nieuwe gezondheidscentrum de Toren in Brummen.
Voor velen waarschijnlijk een nieuwe
naam en een nieuw gezicht.
Mijn naam is Berendien Luiten en
ik ben oefentherapeut Cesar. Ik heb
inmiddels ruim 25 jaar werkervaring,
maar werk nog maar anderhalf jaar
in Brummen.

Bewegen en in bepaalde houdingen
staan, zitten of lopen is wat we
24 uur per dag 7 dagen in de week
doen. Als daar ongunstige gewoontes in zitten dan ontstaan er klachten.
Tijdens de behandeling probeer ik
die gewoontes te veranderen. Ik kijk
niet alleen naar de klacht maar vooral naar de oorzaak van de klachten
en die probeer ik te verhelpen.

Als oefentherapeut Cesar ben ik
gespecialiseerd in houding en
beweging.

Het gaat veel verder dan alleen maar
goede tiltechnieken aanleren en
rechtop zitten. Ook verbeteren van
de ademhaling en verkrijgen van
ontspanning horen daarbij.
Hoofdpijn-, nek-, schouder-, heupen ademhalingsklachten worden
grotendeels veroorzaakt door verkeerde houdingen en bewegingen
en worden dan ook vaak succesvol

verholpen bij een oefentherapeut
Cesar.
Naast houding en beweging ben ik
ook gespecialiseerd in slaapproblematiek.
Slecht slapen komt veel en vaak voor
en heeft veel aandacht in de media.
Door middel van een 24 uurs aanpak
wordt het slaapprobleem in kaart
gebracht en wordt er een plan van
aanpak gemaakt.
Voor meer info kunt u kijken op
www.slaapoefentherapie.nl
Tot slot ben ik ook gediplomeerd
Mc Kenzie therapeut. Hernia-achtige
beelden in de rug en nek worden
uitermate efficiënt behandeld via de
methode Mc Kenzie. Er is een goede
wetenschappelijke onderbouwing

voor de behandeling en er is een
goede samenwerking met de rug
poli’s in Velp en Delden.
Deze rug poli’s werken ook volgens
de methode Mc Kenzie.
Met ingang van 1 juli (een maand
later dan de meeste zorgverleners)
start ik in het nieuwe gezondheidscentrum.
De samenwerking met de collega’s
lijkt me waardevol, als zorgverlener,
maar ook de patiënten zullen
spoedig de meerwaarde van alle
disciplines onder 1 dak gaan
ondervinden.
Op maandag en donderdag ben ik
aanwezig.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06 22774800 of de website
bezoeken www.cesar-brummen.nl
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Haptotherapie Praktijk
vanzelfsprekend zin in het leven.
Het geeft innerlijke zekerheid en
zelfvertrouwen.
Wanneer jouw gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn
met het leven dat je leidt, kunnen
er allerlei lichamelijke en geestelijke
klachten ontstaan. Haptotherapie
biedt de mogelijkheid om opnieuw
kennis te maken met jouw gevoelsleven en wat jouw lichaam vertelt
over jezelf, over je omgeving en over
je relaties met anderen. Bijvoorbeeld
in wat je wel en niet wilt, in het

Wie
Dag, mijn naam is Jolanda Schouten.
Ik ben opgegroeid in de gemeente
Brummen en woon inmiddels al
een tijd samen met mijn partner in
Zutphen.
Vanaf 1997 ben ik werkzaam
geweest in de psychiatrie en in de
jeugdzorg. Vanaf 2017 heb ik mijn
praktijk Haptotherapie in Brummen.
Daarnaast werk ik 2 dagen per week
als haptotherapeut in een
poliklinische revalidatiekliniek.
Hier help ik mensen bij onder andere
het herstel bij of na kanker, burn-out
of chronische pijn. Tevens geef ik les
aan de Academie voor Haptonomie
te Doorn.

Wat
Haptonomie gaat over contact met
je lijf, met jezelf, met je gevoelens
en met anderen. Het gaat over heel
gewoon menselijke eigenschappen,
voelen en aanraken. Haptonomie
ziet het lichaam als drager van
gevoelens. Deze ervaringen zijn in
het lichaam terug te vinden, bijvoorbeeld in hoe je beweegt, in je
gebaren, in hoe je (emotionele)
gevoelens uit en in lichamelijke
klachten.Deze ervaringen kunnen
van invloed zijn op hoe jij met jezelf
en je omgeving omgaat en hoe je
dat beleeft. Goed contact is een
basisbehoefte. Als dit goed gaat,
‘gaat het leven als vanzelf’ en heb je

Priklab Gelre
Elke ochtend van maandag t/m
vrijdag van 8 tot 10 uur kunnen
inwoners van Brummen naar de
Prikpost van het Gelrelab in
Gezondheidscentrum de Toren.
U kunt plaatsnemen rechts in de
nieuwe wachtkamer waar de
nummerautomaat staat en waar
op het televisiescherm de nummers
worden opgeroepen.
U dient altijd uw
indentiteitsbewijs mee te nemen.
De prikkamer is rechts in de gang
achter de lift.
Enkele ochtenden wordt er met zijn
tweeën geprikt. Dan wordt tevens
het laboratorium van de
huisartsenpraktijk, tegenover de
prikkamer, gebruikt.
Er is recent begonnen met het online
aanvragen van laboratoriumonderzoeken, wat inhoudt dat u zonder
formulier naar de prikpost kunt
gaan. Daar worden alle gegevens
over het aangevraagde lab uit de
computer opgehaald en volgt het
prikken zoals u dat gewend bent.
Uw huisarts, specialist of assistente
zal u vertellen als het om een onlineaanvraag gaat.

aangaan van contact, in verwachtingen, etc. Mijn therapeutische kracht
ligt in mijn rustige en zorgvuldige
benadering, ik nodig je uit je (niet
helpende) patronen te ontdekken en
samen naar alternatieven te zoeken.
Waarom
Graag kom ik in het gezondheidscentrum de Toren werken. Wat ik
met de andere disciplines hoop te
bereiken zijn korte lijnen, de juiste
en goede hulp voor u, dichtbij huis.
Door onze krachten te bundelen in
een nauwe samenwerking en overleg met elkaar (uiteraard met uw
privacy voorop) hopen we de zorg
voor u goed te organiseren.
Wanneer
Op maandag, donderdag en vrijdag
werk ik de praktijk. Iedere maandagochtend ben ik in het gezondheidscentrum de Toren aanwezig.
De overige dagdelen werk ik in de
praktijk aan de Knoevenoordstraat.
U kunt mij bereiken door een WhatsApp bericht te sturen of te bellen
(en mijn voicemail in te spreken) op
06 255 45 680.
Ook kunt u een email sturen naar
info@haptotherapieschouten.nl.
Meer informatie over mij en
Haptotherapie kunt u vinden op
mijn website
www.haptotherapiebrummen.nl /
www.haptotherapieschouten.nl
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Huisartsenpraktijk de Meidoorn

FysioBrummen

Gezondheidscentrum de Toren
Primulastraat 2a
6971 AZ Brummen, Gelderland

Ons adres
FysioBrummen			
Primulastraat 2b			
6971 AZ Brummen			
0575-566065				
					
Openingstijden
Maandag:
7.30 - 21.00 uur
Dinsdag: 		
7.30 - 21.00 uur
Woensdag:
8.00 - 20.00 uur
Donderdag:
7.30 - 20.00 uur
Vrijdag: 		
7.30 - 17.00 uur

Contact
Telefoon:
0575-56 22 24
Spoed (werkdagen):
0575-56 22 24 (toets 1)
Spoed (avond, nacht & weekend):
0900-200 90 00 (website huisartsenpost)
Email: vragen@meidoorn.info (niet voor medische zaken)
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Email: info@fysiobrummen.nl
www.fysiobrummen.nl

www.meidoorn.info

Verian

Psychotherapeut Anneke Jol

Zorg aanvragen voor bijvoorbeeld (specialistische) verpleging of
verzorging, thuisbegeleiding, nacht- of waakzorg, huishoudelijke
ondersteuning of diëtetiek: U kunt rechtstreeks contact opnemen met
de Vérian Zorgcentrale via 088-1263126.
U kunt ook mailen naar welkom@verian.nl

Vanaf 2 september werk ik in Gezondheidscentrum de Toren.

De Zorgcentrale is 24/7 bereikbaar.
Vérian Jeugdgezondheidszorg
Voor de aanvraag van jeugdgezondheidszorg hoeft u zelf niets te
doen.
Zodra u uw kindje na de geboorte heeft aangegeven bij de burgerlijke
stand van de gemeente Brummen krijgt Vérian daar bericht van.
In de eerste week na de geboorte komt ons screenteam dan bij u thuis
voor de hielprik en de gehoorscreening.
In de tweede week na de geboorte komt de jeugdverpleegkundige op
huisbezoek om u alle uitleg over de jeugdgezondheidszorg te geven
en u en uw kindje uit te nodigen voor het consultatiebureau.

Mijn aanbod in de specialistische GGZ bestaat uit:
individuele psychotherapie (vanuit cognitief gedragstherapeutisch
kader, EMDR en schematherapie), relatietherapie, psychologisch
onderzoek (autisme, ADHD, behandelindicatie, neuropsychologisch
onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of intelligentieonderzoek).
Daarnaast geef ik mindfulness groepen en tref ik momenteel de
voorbereidingen voor een groep mindfulness bij kanker.
Ik werk ook veel met ontspanningsoefeningen en Aandachttraining
ofwel Mindfulness: een techniek die is afgeleid van meditatie.
Op gebieden ‘waar geen woorden voor zijn’ en waar vooral ‘het
lichaam spreekt’, werk ik graag samen met een lichaamsgerichte c.q.
non-verbale therapie zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, massage of
haptotherapie.
Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Voor meer informatie over alle zorg en ondersteuning die Vérian u kan
bieden, kunt u ook kijken op www.verian.nl

Bereikbaar via de mail: annekejol@gmail.com
en telefonisch: 0575-543204 (ma, di, do, vrij)

Podotherapiepraktijk Simone
Arendse

Vroedvrouwenpraktijk Brummen

www.podotherapie-brummen.nl
Onze spreekuren worden op afspraak gehouden op
woensdagmiddag tussen 13:00-17:00 uur of op vrijdag
tussen 8:30-17:00 uur.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met:
06-5392 9487.
De telefoon wordt op werkdagen beantwoord tussen
8:30-12:00 uur en tussen 13:00-16:00 uur.
Een email sturen kan ook:
info@podotherapie-brummen.nl.

Vroedvrouwenpraktijk Dieren Doesburg Brummen
De Linie 3b
6982AZ Doesbrug
0313475687
www.vroedvrouwenprakijk.nl
info@vroedvrouwenpraktijk.nl
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Ergotherapie

Logopedie

Ergo In Beweging

Voor uitgebreide informatie over onze behandelingen en
specialisaties kunt u terecht op de website.

Praktijk voor arbeidsdiensten ergotherapie en
handtherapie
Locatie Brummen:
Primulastraat 2 6971 AZ Brummen
Locatie Eerbeek:
Loenenseweg 88a 6971 CT Eerbeek

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-19.00 uur.
Contactgegevens
tel. 06-51595317
email : info@logopediebrummen.nl
website : www.logopediebrummen.nl

Telefoon: 06-44579400
e-mail: info@ergoinbeweging.nl
website: www.ergoinbeweging.nl

Cesartherapie Berendien Luiten
Brummen
Met ingang van 1 juli start ik in het nieuwe
gezondheidscentrum.
Op maandag en donderdag ben ik aanwezig.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 22774800
of de website bezoeken www.cesar-brummen.nl

Haptotherapie

Gelre Prikpost

Op maandag, donderdag en vrijdag werk ik de praktijk.

Elke ochtend van maandag tm vrijdag van 8 tot 10 uur
kunnen inwoners van Brummen naar de Prikpost van het
Gelrelab in Gezondheidscentrum de Toren.

Iedere maandagochtend ben ik in het gezondheidscentrum
de Toren aanwezig.
De overige dagdelen werk ik in de praktijk aan de
Knoevenoordstraat.
U kunt mij bereiken door een Whats-App bericht
te sturen of te bellen (en mijn voicemail in te spreken)
op 06 255 45 680.
Ook kunt u een email sturen naar
info@haptotherapieschouten.nl of het contactformulier op
de website invullen.
Meer informatie over mij en Haptotherapie kunt u vinden
op mijn website www.haptotherapiebrummen.nl /
www.haptotherapieschouten.nl

U kunt plaatsnemen rechts in de nieuwe wachtkamer waar
de nummerautomaat staat en waar op het televisiescherm
de nummers worden opgeroepen.
U dient altijd uw identiteitsbewijs mee te nemen.
De prikkamer is rechts in de gang achter de lift.

