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Zoekt u 
verzorging en 
begeleiding 
aan huis?

DoeZorg

Persoonlijk
en dichtbij

www.doezorg.nl

Doezorg biedt verzorging 
en begeleiding aan huis

REGIO - Zoekt u verzorging of 
begeleiding aan huis? Zoekt u 
daarvoor iemand met wie u ook 
een band wilt opbouwen? Iemand 
die dichtbij u staat? En bent u 
woonachtig in de Achterhoek 
of De Liemers? Denkt u dan 
eens aan Doezorg.

Doezorg is het bedrijf van Wieko van der Wal uit 
Doetinchem. Doezorg biedt persoonlijke verzor-
ging en individuele begeleiding aan mensen die 
hieraan behoefte hebben. Dit zijn mensen met 
bijvoorbeeld een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking, een (chronische) ziekte, autisme, Niet 
Aangeboren Hersenletsel of andere problematiek 
waarbij verzorging en/of begeleiding nodig is.
“Ik merk dat mijn cliënten het prettig vinden dat 
ik verzorging en begeleiding kan combineren”, 
zegt Wieko van der Wal. “Ik kom niet alleen voor 
een verzorgende handeling, bijvoorbeeld het hel-
pen bij douchen of het aantrekken van een steun-
kous. Ik bied ook begeleiding. Uiteraard heb ik 
ook cliënten die alleen begeleiding nodig hebben 
en geen zorg. Er zijn veel mogelijkheden.”
Het opbouwen van een persoonlijke band met 
zijn cliënten vindt Wieko erg belangrijk. “De 
wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt. Ik wil 

graag bijdragen aan het levensgeluk van mijn 
cliënten. Dat kan door dingen voor ze te doen 
die ze niet zelf kunnen. Maar ook door gewoon 
samen leuke dingen te doen, een goed gesprek 
of helpen bepaalde ambities te verwezenlijken.” 

Meer weten over Doezorg? 
Kijk op www.doezorg.nl of bel met 
06-30 19 03 17, e-mail info@doezorg.nl.

Praktijk voor vrouwengezondheid is een succes!
ARNHEM - Een half jaar open en nu 
al is er sprake van een succes. De 
verpleegkundigen José Marie ter Haar 
en Desirée van Cleef ontvingen inmid-
dels meer dan 50 vrouwen met een 
hormoonprobleem in hun praktijk Uw 
Keerpunt aan de Velperweg in Arnhem.

“We zijn blij met deze erkenning”, zegt José Marie. 
“De vrouwen voelen zich bij ons serieus genomen. Er 
wordt geluisterd naar hun probleem, daar is tijd voor. 
Alleen dat al ervaren de vrouwen als een winstpunt. 
Daarnaast geven wij veel informatie. Informatie waar 
de vrouwen wat mee kunnen.”
Desirée vult aan: “Na de intake begint het puzzelen. 
Wat is de klacht, waar komt het vandaan en wat kan 

eraan gedaan worden. Geen vrouw is hetzelfde, dus 
ook de klacht en de oplossing niet. Dit maakt ons 
werk zo bijzonder.”
Toen we in september 2012 begonnen, verwachtten 
we voornamelijk vrouwen met overgangsklachten. 
Niets is minder waar, de grootste groep klanten 
bestaat uit vrouwen met de zogenaamde PMS klach-
ten. Dit zijn klachten rond de menstruatie, zoals je 

depressief voelen, stemmingswisselingen en heftige 
buikpijn. De meeste vrouwen komen twee tot drie 
consulten. Dan is er al veel werk verzet en kunnen 
vrouwen op eigen kracht weer vooruit. De consulten 
worden vaak vergoed door de meeste ziektekosten-
verzekeraars. Om de kennis over hormonen en speci-
fieke vrouwengezondheid verder uit te dragen, orga-
niseert de praktijk eenmaal in de twee maanden een 
gratis informatieavond. Steeds met een ander thema. 
Op 13 maart a.s. worden vrouwen uitgenodigd die 
een (toekomstige) kinderwens hebben. “Een slimme 
meid begint op tijd” luidt het motto van de avond.
Meer informatie over deze avond en toekomstige 
avonden is te vinden op de website van de praktijk, 
www.uwkeerpunt.nl, of volg ons via Facebook: www.
facebook.com/uwkeerpunt.


