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UITNODIGING 
Themabijeenkomst ‘wat gebeurt er in de zorg en wat is mijn rol?’ 

 
Wanneer    Zaterdag 12 oktober 2019  

Waar     ‘Het Centrum’ (medische ruimte beschikbaar) 
Constantijnstraat 7a, 7442 MC  Nijverdal 

Tijd     van 10.30 tot 15.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur 

Voor wie    Longpatiënten, diabetespatiënten, nierpatiënten,  
hart & vaatpatiënten, hun naasten en belangstellenden 

 
Het programma  
Wat gebeurt er in de zorg en wat is mijn rol als chronisch zieke? Een belangrijke vraag, want de hedendaagse 
zorg is aan het veranderen. De zorg van de toekomst is dat een patiënt niet alleen maar doet wat de arts 
zegt, maar juist zelf de regie pakt samen met het behandelend team als de specialist, de huisarts/POH-er, de 
apotheker, de diëtist en/of de fysiotherapeut. 
 

In de ochtend laten Erica de Goeij (manager zorgprogramma’s bij Twentse Huisartsenorganisatie Oost 
Nederland) en Judith Vermeulen (kaderhuisarts) zien wat er gebeurt in de zorg en wat uw rol hierin is. 
Kirsten Movig en Freek Duinkerken van TAO (Twentse Apothekers Organisatie) sluiten hier op aan wat 
apothekers voor u kunnen betekenen als het gaat om zelfregie. Na de lunch starten de workshops; van 
bewegen tot voeding en van persoonsgerichte zorg tot mondharmonica spelen. Een interactief en gevarieerd 
programma! 

 
Kosten    deze dag is gratis toegankelijk, koffie/thee en lunch zijn inbegrepen 
Aanmelden   via www.overijssel.longfonds.nl  - aanmelden is verplicht! 
Parkeren   Parkeergarage Henri Dunant 
 

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken, longpatiënten  
kunnen hier op reageren. 

 
Met vriendelijke groet, 
De Nierpatiëntenverenigingen, het Longfonds, Harteraad en Diabetesvereniging Nederland 
 
Graag tot 12 oktober in Nijverdal! 
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Aanmeldformulier 
Themabijeenkomst ‘wat gebeurt er in de zorg en wat is mijn rol?’ 

 

Het formulier digitaal invullen? Klik hier 
 
Uw voor- en achternaam  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uw emailadres 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lunch: heeft u allergieën of dieetwensen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Workshops tijdens het middagprogramma (per persoon 1 formulier invullen!) 
1. Bewegen Wat kan bewegen voor u betekenen? Linda Vos-Maneschijn, fysiotherapeute bij De Haere,  

laat u ervaren dat bewegen belangrijk is voor mensen met een chronische aandoening. 
 

2. Voeding Welke voeding is voor u van belang? Jeannette Wes, diëtiste bij Livio laat zien dat goede voeding 
belangrijk is voor mensen met een chronische aandoening.  

 

3. Kom verder spel Goed voor uzelf zorgen als u een chronische aandoening heeft, is vaak makkelijker  
gezegd dan gedaan. Hoe doen andere patiënten dat? En hoe kunnen zorgverleners hen hierbij 
helpen? Speel het spel, en leer van elkaars ervaringen. 

 

4. Onafhankelijke  Ontvangt u hulp op grond van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet of misschien uit de Wet 
cliëntenondersteuning   Langdurige Zorg (Wlz) of denkt u dit nodig te hebben? Dan kunt u gebruik maken van de      
    ondersteuning  van een onafhankelijke cliëntondersteuner! Deze ondersteuning is gratis. 

Maar hoe is dit geregeld en waar kunt u de terecht. Marja de Jong, cliëntondersteuner bij 
Zorgbelang Overijssel, neemt u in de workshop mee aan de hand van praktijkvoorbeelden in 
alle mogelijkheden die de gratis cliëntondersteuning biedt. 

 

5. Mondharmonica   Een Mondharmonica bespelen is niet alleen leuk, maar mensen met een  
    spelen chronische aandoening krijgen ook nog eens letterlijk meer lucht. Docent Hilbo Ab leert u 

deze middag een paar mooie deuntjes spelen, zodat u thuis verder kunt oefenen. 
 

6. Persoonsgerichte  Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften, wensen en  
     zorg voorkeuren. De zorgverlener benadert u niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Anna Bruns, 

laat u deze middag zien hoe u dit oppakt met uw eigen zorgverlener(s). 
 

Ronde 1 (13.30 – 14.15 uur) 
Mijn 1e voorkeur is: ……………… Mijn 2e voorkeur is: ……………… Mijn 3e voorkeur is: ……………… 
 
Ronde 2 (14.15- 15.00 uur) 
Mijn 1e voorkeur is: ……………… Mijn 2e voorkeur is: ……………… Mijn 3e voorkeur is: ……………… 
 
Wat is uw achtergrond? 
Longaandoening - Hartfalen - Nierfalen - Naaste/mantelzorger – Zorgverlener - Anders, namelijk….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dit formulier graag insturen naar: 
Harteraad Overijssel  
Harm Pol 
p/a Pimpernel 13 
8131 GH Wijhe 
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