
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Adviesraad Naasten. De Adviesraad bestaat al
even, maar wij willen ons graag via deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Op dit
moment bestaat de Adviesraad Naasten uit drie personen. Wij behartigen de
belangen van de naasten van patiënten van Dimence en Transfore. We denken mee
en adviseren over zaken zoals de vernieuwing van het naastenbeleid en de
strategische koers 2021-2025. Soms ook over zaken die betrekking hebben op de
gehele Dimence Groep, zoals bijvoorbeeld het rookbeleid. Wilt u meer weten over de
Adviesraad Naasten? Stuur ons dan een mail: adviesraadnaasten@dimencegroep.nl.

Anquelien, Pieter en Annie 

De Adviesraad Naasten
Naasten zijn de mensen die dichtbij mensen
staan, die begeleiding of behandeling krijgen
binnen de Dimence Groep.  Je hoeft geen familie
te zijn. Een naaste kan ook een vriend of
buurvrouw zijn. De Adviesraad Naasten geeft hen
een stem, want ook voor naasten moet aandacht
zijn. 
We hebben al behoorlijk aan de weg getimmerd
om de Adviesraad Naasten binnen de stichtingen
van de Dimence Groep meer bekendheid te
geven. En het werpt zijn vruchten af. De
(behandel)teams weten ons steeds beter te
vinden en we nemen deel aan werkgroepen en de
denktank Naasten van Dimence.

Even voorstellen.. Pieter Venhuizen,
voorzitter

Mijn vrouw wordt verpleegd in de
ggz. Wat ik belangrijk vind, is dat
de naasten van cliënten gehoord
worden. Dat er echt naar hen
geluisterd wordt. Als naaste was je
meestal voor een opname
mantelzorger en je hebt in deze 
 

rol veel kennis en ervaring over en met de patiënt.
Na ontslag word je vaak weer mantelzorger. Hier
moet ondersteuning en aandacht voor zijn. Als
naaste neem je dan deels het werk van de
professional over. En dat is veelal niet eenvoudig. 

Ik verkeer nu in de gelukkige omstandigheid dat ik
van mijn pensioen mag genieten, waardoor ik veel
tijd heb om me in te zetten voor de Adviesraad
Naasten. Ik wil graag de spil zijn, het gezicht, zodat
we als Adviesraad Naasten ook daadwerkelijk een
stem krijgen. En mijn ervaringen uit mijn
werkende leven als techneut kan ik nu ook goed
gebruiken als lid van de Adviesraad Naasten.

Even voorstellen.. Annie Kuiper-
Ruitenberg
Ik woon in Rijssen, aan de rand van
de Sallandse Heuvelrug, samen met
mijn man Harm en onze bouvier 
Fleur. Ik geniet van mijn pensioen, 
lekker tuinieren en heb als hobby genealogie. Mijn
schoonzus is al meerdere jaren patiënt bij de
Dimence Groep.  
>> z.o.z.
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In mijn vrije tijd houd ik ervan om sociale contacten
te onderhouden, ik ben namelijk graag onder de
mensen. Ik loop graag een blokje om en vind het
leuk om lekker te koken en onlangs ben ik ook
gestart met saxofoon les. 

Het familie-/naastenbeleid mag wat mij betreft nog
beter uit de verf komen bij de Dimence Groep. Ik
merk dat er op vele plekken goede initiatieven zijn,
die nog gestroomlijnd mogen worden. Daar
denken we over mee. Maar ook door onze
ervaringen als naasten in de ggz kunnen wij de
stichtingen goed van advies voorzien. 

Vervolg Even voorstellen.. Annie >>

In 2018 ben ik benaderd door Dimence om lid te
worden van de nieuw opgerichte Adviesraad
Naasten. Dat leek mij een zinvolle bezigheid. Ik
vind het enorm belangrijk dat naasten gehoord
en betrokken worden bij de behandeling van de
cliënt, zodat er echt een samenwerking ontstaat.

De Adviesraad Naasten ziet het behartigen van
de belangen van naasten als hoofdtaak. We
stimuleren de samenwerking tussen naasten,
patiënten en hun behandelteam.  
Ook onderhouden wij als Adviesraad Naasten
nauw contact met de directies van de
verschillende stichtingen binnen de Dimence
Groep en worden we door hen steeds meer
betrokken bij het maken van beleid en
belangrijke besluiten. 
Dat is een mooie ontwikkeling.

Even voorstellen.. Anquelien Visser-
te Lindert 
Ook ik wil me graag even 
aan je voorstellen. Ik woon
in IJsselmuiden met mijn 
man en 2 zonen. 
Ik heb jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt en
ik heb me daar ook met medezeggenschap van
cliënten en hun familieleden bezig gehouden. Ik
ben helaas afgekeurd en wilde me graag nuttig
maken. Daarom ben ik lid geworden van de
Adviesraad Naasten. 
Familieleden van mij worden op dit moment
begeleid door de Dimence. 
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Ben jij het nieuwe lid van de
Adviesraad Naasten?

Zet je in voor naasten zoals jij! 
 

Als lid van de Adviesraad Naasten
kun jij helpen de samenwerking met
naasten tijdens het behandeltraject

te verbeteren. Lijkt het je interessant
om advies te geven en mee te

denken? 
 

Misschien ben jij wel ons nieuwe lid
van de Adviesraad Naasten! Stuur ons

een mail voor meer informatie:
adviesraadnaasten@dimencegroep.nl 
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