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Nieuwsbrief DreumelZorg  
december 2016. 
 

 
Dit is de eerste nieuwsbrief van  het gezondheidscentrum DreumelZorg. We brengen u met onze 
nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen betreffende DreumelZorg, personele 
veranderingen en actualiteiten op het gebied van de gezondheidszorg.  
Dreumelzorg is iets meer dan een jaar terug feestelijk geopend. Na dit fantastische feest is iedereen 
hard aan het werk geweest om orde op zaken te stellen in de nieuwe praktijk. Zoals bij iedere 
nieuwbouw zijn er ook hier wat kinderziekten in de bouw aan het licht gekomen. Problemen en 
onduidelijkheden tussen de projectontwikkelaar Leijten, aannemer De Klok en het 
gezondheidscentrum hebben er toe geleid, dat passende oplossingen te lang uitblijven. De 
klimaatregeling bij de huisartsen blijft een punt van zorg. 
 
Verbeteringen 
Er is een cliëntenpanel (www.dreumelzorg.nl) in het leven geroepen, die ons informeert en wijst op 
punten die door bezoekers van DreumelZorg worden opgemerkt en die voor verdere verbetering aan 
het gebouw en de organisatie kunnen zorgen. In het afgelopen jaar zijn daarmee onder andere de 
volgende verbeteringen gerealiseerd: 

- de rollatorvriendelijkheid bij de hoofdingang,  
- de wegbewijzering,   
- de kapstok in de wachtkamer  
- de inkijk in de oefenzaal van de fysiotherapie.  

We verwachten dat de leuning bij de helling binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Daarnaast 
is de privacy aan de balie van de huisartsen nog een punt van aandacht.   
 
Bereikbaarheid 
Hebt u na 17.30uur een afspraak met één van de zorgverleners, dan kunt u hiervoor de zij-ingang aan 
de Paulus gebruiken. Door gebruik te maken van de bel bij de zijdeur wordt u te woord gestaan via de 
videofoon en krijgt u toegang tot het gebouw. 
 
Aankleding DreumelZorg 
De muren in de gangen worden aangekleed met kunst van mensen uit Dreumel en omgeving.  Ons 
uitgangspunt is om mensen uit de buurt een podium te geven. Het is de bedoeling om na ongeveer 4 
maanden te wisselen. Dit wordt op de website van DreumelZorg bekend gemaakt.  
 
Mededelingen vanuit zorgverleners 
Voor iedereen is het op eind van het jaar weer mogelijk om te veranderen van zorgverzekeraar. Bekijk 
op tijd wat u in 2017 nodig heeft aan zorg. U kunt tot 31 december uw huidige verzekering opzeggen.  
 
Huisartsen 
Judith Peijnenburg is gestopt met haar werk als huisarts en gaat werken als coachend arts vanuit haar 
woonplaats Beneden Leeuwen. We wensen Judith veel succes in haar verdere loopbaan. Zoals eerder 
op de website vermeld wordt praktijk Loman versterkt door Judith Gerrits. We zijn blij met deze nieuwe 
collega en wensen ook haar veel succes. 
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Oefentherapie Cesar 
Oefentherapeut Cesar Hanneke van Beuningen is met ziekteverlof. Het is nog niet bekend hoe lang zij 
afwezig zal blijven. Om Cesartherapie in Dreumel aan te kunnen blijven bieden zult u op de maandagen 
Rietje van Beuningen, psychosomatisch oefentherapeut Cesar, in onze praktijk tegenkomen. Op de 
donderdagen blijft zoals vanouds Ineke Wesselink de aanwezige therapeut.  
Vanaf januari 2017 gaan wij, in onze praktijk voor Cesartherapie, mensen met slaapproblemen 
begeleiden om tot een betere nachtrust te komen. Heeft u problemen met inslapen of doorslapen, 
voelt u zich futloos en moe in de ochtend, dan helpen wij u graag om te komen tot een kwalitatief 
betere nachtrust. 
 
Fysiotherapie/podologie 
Graag feliciteren we fysiotherapeut Kristel en partner Nick met de geboorte van hun dochter Robin. 
Kristel gaat eind januari weer starten met haar werkzaamheden. 
In april 2017 gaat Bas Teurlings genieten van zijn pensioen en vanaf juli gaat Aard Tijssen verder als 
podoloog. De werkzaamheden fysiotherapie van beiden worden dan overgenomen. Aan de invulling 
hiervan wordt hard gewerkt en t.z.t. wordt dit bekend gemaakt. 
 
Dietist 
Diëtist Maas en Waal start in januari weer met de cursus Eten in Balans. Gedurende 8 bijeenkomsten 
coacht de diëtist u bij het ontdekken van persoonlijke valkuilen in het eetgedrag en leert u hoe u een 
evenwichtige relatie met eten kunt opbouwen. De nadruk ligt op eetgedrag, dus aandacht voor 
gevoelens en gedachten die de eetgewoonten bepalen. U leert om deze gedachten en gevoelens te 
herkennen. Onderwerpen zoals emotie-eten, mindfull eten, zelfvertrouwen, motivatie, bewegen, 
vitaliteit en gezonde voeding komen aan bod. De cursus wordt bij voldoende deelnemers in januari 
2017 gestart in Beneden-Leeuwen op de dinsdagavond. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Marielle Erkel via 06 – 38 30 56 16 
of marielle@dietistmaasenwaal.nl. 
 
Kinderfysiotherapie 
In het afgelopen jaar is Kinderfysiotherapie Spelenderwijs gestart met de begeleiding van kinderen met 
plas- en poepproblemen. Soms verloopt het proces van zindelijk worden of blijven anders en dat kan 
tot klachten leiden zoals plasongelukjes overdag, heel vaak plassen, pijn bij het plassen (door 
herhaalde  blaasontstekingen ), poepongelukjes, obstipatie, buikpijn en bedplassen. We kunnen met 
u en uw kind meedenken hoe het komt dat er klachten zijn met het plassen en/of het poepen en uw 
kind begeleiden met oefeningen. 
Sinds de herfstvakantie is de praktijk op facebook( www.facebook.com/kftspelenderwijs ) Hier vindt u 
informatie over het bewegen van kinderen van 0-18 jaar en worden de nieuwste ontwikkelingen van 
de praktijk vermeld. Verder wordt er hard gewerkt aan een website voor de praktijk. De verwachting 
is dat deze begin 2017 online gaat.  
 

DreumelZorg wenst iedereen fijne feestdagen en een goede, 
gezonde start in het nieuwe jaar.  
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