
Voorwoord
Dan is het alweer juli van 2021. We zitten 

midden in de zomer, de zomervakanties van 

velen beginnen. Laten we hopen dat het een 

mooie zomer zal zijn met mooi weer en de 

ontspanning die we allemaal erg verdienen.

Wat is het een pittige tijd geweest de afgelopen 

maanden. Wat wordt er weer veel van onze 

flexibiliteit verwacht. Zag het er even naar uit 

dat we echt elkaar weer konden treffen zoals 

we dat zelf het liefste willen, moeten we nu 

toch weer voorzichtig zijn als we naar de 

huidige coronacijfers kijken.

Inmiddels zijn bijna alle, die dat wil, cliënten, 

medewerkers en ook verwanten gevaccineerd. 

Zeker met de recente ontwikkelingen is dat een 

geruststellende gedachte. We moeten alert en 

voorzichtig zijn maar we hoeven mogelijk 

minder bang te zijn. Voor wat betreft de regels 

zullen wij als Groesbeek, Limburg, Brabant het 

beleid van Pluryn volgen.

Het is erg knap als je ziet hoe flexibel iedereen 

is geweest en hoe goed we ons elke keer weer 

aangepast hebben aan het omgaan met de 

noodzakelijke afstand tot elkaar. Al heeft dit 

schrijnende situaties met zich meegebracht, dat 

realiseren Marjan en ik ons. Gelukkig mag er nu 

weer meer dan een aantal maanden geleden. U 

kunt weer gemakkelijker op bezoek bij uw 

geliefde.

Voor ons als personeel van Pluryn betekent dit 

dat we waar het kan op de groepen zijn. Voor 

overleggen treffen we elkaar weer voornamelijk 

digitaal. We hebben geleerd dat het soms heel 

prima is om elkaar digitaal te treffen en dat 

zullen we dus blijven doen. Voor Marjan en mij 

geldt dat wij Pluryn niet kennen zonder corona 

en ook daar zijn wij benieuwd naar, maar we 

zullen nog wat meer geduld moeten hebben om 

Pluryn bestaat uit verschillende resultaat 

verantwoordelijke eenheden: RVE’s. Één 

daarvan is de RVE Pluryn in Groesbeek, Limburg 

en Brabant. Deze RVE is op zoek naar een 

nieuwe pakkende naam, die kort maar krachtig 

is en geen regio aanduidt. Heb jij een idee voor 

een leuke nieuwe naam, stuur deze dan voor 

31 augustus 2021 op naar: 

secretariaatnoordlimburg@pluryn.nl

De persoon die de beste suggestie voor onze 

RVE-naam instuurt, wint een dagje naar een 

attractiepark naar keuze voor 4 personen. Alle 

medewerkers, cliënten en verwanten van Pluryn 

in Groesbeek, Limburg, Brabant mogen 

deelnemen aan deze prijsvraag.

Prijsvraag: Nieuwe naam voor Groesbeek, Limburg, Brabant

echt meer naar de groepen toe te kunnen gaan.

De verwanten geleding van cliëntenraad heeft 

een groot verlies geleden door het overlijden 

van hun voorzitter Diederik Smit. Marjan en ik 

hebben hem een aantal keer (digitaal) mogen 

ontmoeten. Hij was een zeer capabele voorzitter 

en een uiterst prettig mens. Hij zal gemist 

worden door zijn familie, vrienden en de 

clientenraad. Wij wensen zijn naasten heel veel 

sterkte.

Dan staat nu de zomer voor de deur. Hopelijk 

wordt dit een blije tijd. Een tijd van genieten, 

onbezorgdheid en uitrusten. Iedereen heeft 

hard gewerkt, het was een pittige tijd. Laten we 

dan na een heerlijke zomer het tweede deel van 

dit jaar besteden aan het vooral bestendigen 

van wat er goed gaat en dat verbeteren en 

veranderen wat er minder goed gaat.

Een verandering die geweest is op het moment 

dat u dit leest is het vertrek van Henk van den 

Broek. Henk is jarenlang directeur volwassen-

zorg geweest binnen Pluryn. Mogelijk heeft u 

hem ooit getroffen. Het vertrek van Henk is een 

groot gemis voor Pluryn al gunnen wij Henk de 

rust van harte toe. Hij heeft zich met hart en 

ziel ingezet voor Pluryn en laat grote schoenen 

om te vullen achter. Wij doen ons best die te 

vullen!

Een verandering die voor de deur staat, die 

weinig impact heeft in de dagelijkse praktijk 

maar veel impact heeft in de beeldvorming, is 

dat de naam van ons RVE zal gaan veranderen. 

Wij heten nu Groesbeek, Limburg, Brabant. Deze 

naam is vermoedelijk ooit heel pragmatisch 

gekozen omdat het het werkgebied van dit RVE 

omschrijft. Deze naam roept echter ook vaak 

verwarring op. Binnen Pluryn is het veel meer 

gebruikelijk om een RVE aan te duiden met een 

woord: Kemnade, Hietveld, Werkenrode, etc..

Marjan en ik kregen de vraag of ons RVE 

voortaan RVE Groesbeek kon gaan heten. Dat 

vonden wij beiden geen goed idee. Het doet 

geen recht aan ons hele verzorgingsgebied en 

wekt de indruk dat Limburg en Brabant niet 

meer meedoen. We wisten dus wat we niet 

wilden maar daarmee nog niet wat we wel 

wilden. Marjan en ik hebben gemeend hiervoor 

vooral de expertise van cliënten, verwanten en 

collega’s in te roepen. Er is een prijsvraag 

uitgeschreven voor de beste, duidelijkste, 

leukste naam. Wij zijn heel benieuwd met welke 

briljante suggesties er gekomen zal worden. 

Meer over deze prijsvraag leest u in dit 

verwantennieuws. Ook leest u daar de prijs die 

u hiermee kunt winnen!

Voor nu wens ik u een fijne zomer!

Annemarie van Asseldonk

Directeur Zorg & Behandeling Groesbeek 

Limburg Brabant

Annemarie van Asseldonk
Directeur Zorg & Behandeling 
Groesbeek Limburg Brabant

Maak kennis met:
Neeltje Kuijs
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Onderwerpen die de raad heeft 
besproken 
Het afgelopen half jaar heeft de raad verschillende 

onderwerpen besproken zoals de begroting, de 

coronamaatregelen, vaccineren, medicatievei-

ligheid en dagbesteding.

Ook is Annemarie van Asseldonk (directeur 

Zorg en Behandeling) langs geweest om te 

praten over MIP-meldingen (Melding Incidenten 

Personen) en eigen ingebrachte casussen. 

Corona  
Marjan Koudijs (directeur Bedrijfsvoering en de 

gesprekspartner van de raad) heeft aan de 

raadsleden van de cliëntengeleding gevraagd 

wat zij het meest hebben gemist de coronatijd. 

Raadsleden gaven de volgende punten aan:

• Bezoek van familie ontvangen en andere 

mensen ontmoeten.

• Dat je op bezoek kan gaan bij andere 

woongroepen.

De cliënten hebben ook aangegeven dat de 

versoepelingen rondom de bezoekregelingen 

niet altijd duidelijk zijn. De raad heeft daarover 

een tip gegeven: Vertel duidelijk aan de 

cliënten wat er mogelijk is en op welke manier 

je bezoek kunt ontvangen. Ook heeft de 

verwantengeleding hun wensen en ideeën 

gedeeld over de versoepelingen. 

Diederik Smit
Tot onze schrik en ons verdriet is Diederik Smit 

zaterdag 8 mei onverwachts overleden als 

gevolg van een hartstilstand. Hij is 78 jaar 

geworden.

Diederik was sinds 2007 voorzitter van de 

verwantengeleding van de cliëntenraad GLB en 

lid van het dagelijks bestuur van de Centrale 

Nieuws uit 
de cliëntenraad

Cliëntenraad. Hij heeft veel betekend voor 

cliënten, hun verwanten, voor medewerkers en 

voor Pluryn in het geheel.  

Zijn denkkracht, zijn inzet en zijn recht-door-

zee mentaliteit leverden veel goeds op. Zeer 

gedreven en vol passie stond hij voor het 

welzijn en de belangen van de cliënten van 

Pluryn. “Ik wil gezien worden”, was zijn motto 

voor cliënten. Zelf zag hij zijn medemensen ook 

en had hij aandacht voor hen, vaak met humor 

of een goede grap.  

Diederik schreef veel adviesbrieven. Onlangs 

nog gaf hij samen met anderen een advies over 

de aanstelling van de nieuwe leden van de 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. We zijn 

hem dankbaar voor de lange en prettige 

samenwerking. Hij blijft een inspirator voor 

ons.  

Peter
Op 27 juni hebben we helaas ook afscheid 

moeten nemen van Peter. Hij was lid van de 

cliëntgeleding van de cliëntenraad. We hebben 

hem leren kennen als een lieve enthousiaste 

man die het belangrijk vond om zijn stem te 

laten horen. We gaan Peter heel erg missen. 

Oproep nieuwe leden  
voor de cliëntenraad  
Voelt u zich betrokken bij de zorg die geboden 

wordt? Kunt u zich inleven in de belangen van de 

cliënten? Wilt u meedenken en invloed uitoefenen 

op veranderingen in het belang van uw verwant 

die woont bij Pluryn in Groesbeek, Limburg en 

Brabanten zijn/haar medebewoners? Dan is de 

verwantengeleding cliëntenraad misschien iets 

voor u! 

•  Wilt u een keer een vergadering bijwonen  

  van de cliëntenraad? 

•  Wilt u een keer aandacht vragen voor een 

bespreekpunt voor de cliëntenraad?  

•  Heeft u interesse om lid te worden van de 

cliëntenraad?  

We zijn nog op zoek naar leden 
om de volgende locaties te 
vertegenwoordigen:
• Cranenburgsestraat 20 

• Kasteelsehof 3 

• Dennenheuvel 12, 14, 15

• Händelstraat 

• Kasteelse hof 1/2 

• Mozartstraat 

• Haydnstraat 

• Nicoline 

• Emanuel 

• Frans Woltersstraat 

• Woonvorm Malden 

• Next Level 

• Wachtpoststraat

Contact

Heeft u nog vragen 

of wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? 

Neem gerust contact met ons op via de 

ondersteuner van de raad.

Vera Verzijl   

06 34 46 93 99                                   

vverzijl@pluryn.nl 



De kennismaking bij Next Level was warm en 

positief en de kamer erg mooi. Na het kopen 

van wat leuke spullen ging het echt hard met 

zelfstandiger worden. Dat was thuis nooit zo 

snel gelukt. Hij leerde van alles, in rap tempo: 

koken, administratie, praten over dingen, 

wassen en doelen bereiken. Hij was zelf ook 

erg trots als hij weer een stapje verder kwam. 

Al na een jaar mocht hij al naar Next Step, met 

nog minder begeleiding. Af en toe ging het nog 

wel mis, maar hij kon altijd bij de begeleiding 

terecht. De gesprekken die hij had waren 

eerlijk en open. Hij werd serieus genomen, 

maar ook de spiegel voorgehouden. Dat 

werkte. Daar getuige en deelgenoot van mogen 

zijn voelde voor ons als ouders ook erg fijn. 

Bedankbrief aan Next Level
Het zal zo’n drie jaar geleden zijn 

geweest dat onze zoon Thomas begeleid 

ging wonen. Bij Next Level, een huis van 

Pluryn. We hadden er nog nooit van 

gehoord. Maar de stap moest gezet 

worden. Het zou beter voor ‘m zijn. 

Meer zelfstandigheid. Meer eigen verantwoor-

delijkheid. Minder ‘controle’ van ons. We 

wisten het wel - maar in ons hoofd klonk nog 

protest: “Ach, hij kan toch net zo goed nog 

gewoon even thuis blijven wonen”, dachten 

we. Er was al best veel gebeurd in z’n jonge 

leven. Loslaten is dan extra lastig. Het bleek de 

beste stap die we ooit hebben kunnen zetten. 

Zo wisten we dat hij op de goede plek zat.

Inmiddels heeft Thomas een baan en gaat hij 

binnenkort verhuizen, naar weer een andere 

plek met nog minder begeleiding. De laatste 

stap naar helemaal zelfstandig wonen. Dit gaat 

hem ook zeker lukken met de stevige basis die 

hij bij Next Level meekreeg.

Heel erg bedankt, jullie zijn top!

Erik en Els



Colofon
Nieuws voor verwanten is een uitgave van 

Pluryn Groesbeek, Limburg en Brabant. Pluryn 

behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, 

leren en vrije tijd, vanuit een groot aantal 

locaties in Gelderland, Noord- en Midden-

Limburg en Noordoost-Brabant.

Redactieadres
Redactie Nieuws van Pluryn, Groesbeek,

Limburg en Brabant.

Molenweg 15, 6561 AH Groesbeek

Wekelijkse nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt er een digitale nieuws-

brief van Pluryn met informatie voor cliënten. 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via  

www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuwsbrief

www.pluryn.nl

Even voorstellen...
Mariska Cloosterman

Maak kennis met:
Neeltje Kuijs

Mijn naam is Mariska Cloosterman.   
ik werk nu ruim 18 jaar bij Pluryn 
Groesbeek, Limburg & Brabant, waar ik 
alweer een aantal jaar als dokters-
assistente werkzaam ben voor de 
Medische Dienst Zuid. 

Vanaf nu zullen jullie mij ook vaker gaan 

tegenkomen op de groepen als verpleegkundige. 

Ik blijf daarnaast nog twee dagen per week als 

doktersassistente werken. 

Jullie kunnen mij bellen voor alle verpleeg- 

kundige vragen zoals voor acute zorgvragen 

(denk aan verpleegkundige zorg na een 

ziekenhuisopname of wondzorg), voor 

verpleegtechnische handelingen die gedaan 

moeten worden door een verpleegkundige of 

waar jullie normaal thuiszorg voor inzetten. 

Daarnaast ben ik praktijktoetser en kunnen 

jullie mij bevragen op bevoegd- en 

bekwaamheden.  

Ik zal mijn expertise inzetten in verschillende 

werkgroepen, zoals de bijeenkomsten van de 

aandachtsfunctionarissen Medicatie. Met alle 

woongroepen zal ik contact opnemen om 

structurele afspraken te maken om langs te 

komen, waarbij ik gevraagd maar ook 

ongevraagd advies zal geven. 

Mijn passie is kwaliteit van zorg. Zien wat er 

nodig is en daarop inspelen in overleg met 

jullie. Ik kijk ernaar uit om jullie in mijn rol 

als verpleegkundige te ondersteunen. 

Op werkdagen dinsdag en vrijdag kun je mij 

bereiken tussen 9:00-17:00 op 06-18551122. 

Of je kunt een afspraak met mij plannen via 

de Medische Dienst Zuid 

meddienstzuid@pluryn.nl of 088-7795322.

Ik ben Neeltje Kuijs, op donderdag de 
vaste huisarts van de Medische 

Dienst! 

Mariska Cloosterman 

doktersassistente 
Medische Dienst Zuid

Neeltje Kuijs
Huisarts Medische Dienst

Ik vervang van mei tot en met september 

collega Mariëlle Montens-de Bont tijdens 

haar zwangerschapsverlof.

Afgelopen zomer heb ik al zeer regelmatig 

waargenomen bij Pluryn (Groesbeek, De 

Winckelsteegh en Het Hietveld) en ben 

hierdoor erg enthousiast geworden over het 

werken met deze doelgroep. Verder ben ik 

twee dagen per week werkzaam als huisarts 

bij huisartsenpraktijk Thermion in Lent.


