
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Nieuws met meer brein inzicht! 

 

De nieuwsbrief van oktober staat 

voor u klaar. 

De herfst is nu echt begonnen. 

Ook bij Brein inzicht is het niet 

windstil; sterker nog, ik ga (waai) 

op volle vaart voor uit! 

De laatste maanden van dit jaar 

geef ik veel trainingen, gastlessen, 

lezingen en workshops. 

Ik word steeds meer “gevonden” 

via LinkedIn, mijn website of 

gewoon, omdat het balletje aan 

het rollen is. Neem eens een kijkje 

in de agenda op mijn website…  

 

 

Ik ben dan ook dankbaar dat ik 

steeds meer steentjes bij kan 

dragen aan meer begrip voor 

dementie. 

Laat de herfst(storm) maar 

komen; ik ben er klaar voor! 

Wilt u ook oog voor dementie?  

Lees dan even verder... 

Hartelijke groet, Heidi 

 

  

Een steekje los? 
    

Is jouw organisatie op zoek naar een 
actieve en sociale manier om o.a. 
dementie bespreekbaar te maken?  
En wil je ook spelenderwijs in gesprek 
gaan over psychische gezondheid en 
kwaliteit van leven?  
 
Ik ben inzetbaar voor Stichting De 
Bagagedrager om het spel “Een 
steekje los?” in te zetten. Hoe?  
 
1.Spelworkshop “Een steekje los?” 
waar het thema (uitbreidingsset) 
dementie aan bod komt.   Lees meer 
hierover op:    
https://debagagedrager.nl/workshops
/spelworkshop-dementie/  

 
2. “De Boer op in Bronckhorst” ; de 
ideale manier  om “Een steekje los?” 
in te zetten door de hele gemeente 
Bronckhorst. Ik neem de 
projectleiding op me, en samen 
zorgen we dat het sociale balletje 
spelenderwijs  in Bronckhorst gaat 
rollen!  
https://debagagedrager.nl/projecten/
de-boer-op-in-bronckhorst/  
 
Vragen? Meedoen?  
 
Vragen? Meedoen? Neem even 
contact op met mij of met De 
Bagagedrager. Beleef de ervaring! 
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Nieuwsbrief  

Open Agenda 

 

6 november: Workshop    

“Wet zorg en Dwang 2020” 

8 november: Training bij 

Zuster 055: “Dementie en 

onbegrepen gedrag” 

12 november: Workshop: 

“Wet zorg en dwang 2020”      

= vol 

 

4 december: Training bij 

Zuster 055: “Wet Zorg en 

Dwang” 

6 december: Training bij 

ZBBN: “Dementie en 

onbegrepen gedrag" 

10 december: Gastspreker  

Alzheimercafé Doetinchem: 

“Dementie en humor” 

 

16 januari 2020: Workshop 

“Samen sterk met dementie” 

 

U bent van harte welkom! 

Voor meer informatie:  

https://breininzicht.com/agenda-

workshops-en-lezingen-dementie/  
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2020: De Wet Zorg en Dwang 

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2020 de nieuwe Wet Zorg en Dwang in werking treedt.  Deze 

wet gaat in de ouderen- en gehandicaptenzorg de huidige wet BOPZ vervangen.  

Wij, Heidi Nusselder en Jannet te West (mentor bij Compas Bewindvoering en Mentorschap) hebben de handen 

in één geslagen en een toegankelijke workshop ontwikkeld voor zorgprofessionals. In deze workshop gaan wij 

de Wet Zorg en Dwang begrijpelijk maken.  

De deelnemers worden actief betrokken, met een frisse kijk en begrijpelijke theorie. Er wordt onder andere 

gebruik gemaakt van trainingsmateriaal welke in samenwerking met Brein inzicht, het Ministerie van VWS en 

Zorgbelang Inclusief is ontwikkeld. Veelzijdig en verrassend. Gewoon samen aan de slag. 

Wanneer? Woensdag 6 november van 19.00 – 21.30 uur te Doetinchem. Kosten: €40,- p.p. excl. BTW                                   

In de bijgevoegde flyer, onder aan deze nieuwsbrief,  staat de aanvullende informatie, deze is geschikt om uit te 

printen en rond te delen. Wij zien er naar uit een grote groep zorgprofessionals te mogen begroeten!   

 

 

  

 

 

Mijn nieuwste blog: “Sorry” 

Een nieuwe blog staat weer klaar: Deze keer neem ik u mee in het 

afhankelijker worden bij dementie. Hoe ga je om met een 

partner/naaste die veelal zich verontschuldigd voor het feit dat hij/zij 

de grip verliest? Klik op: https://breininzicht.com/een-blog-over-

afhankelijkheid-bij-dementie/  

 

Open Workshops over dementie 

Het afgelopen jaar heb ik een zestal workshops gegeven in het 

Achterhoekse Hummelo. We hebben verschillende thema’s 

uitgelicht, waar een fijne belangstelling voor was.  

De deelnemers waren open, eerlijk en leergierig. De kracht van deze 

workshops was het feit dat iedereen mee kon doen, en hierdoor voor 

een brede doelgroep kennis op doen over dementie.  

Wilt u  ook met mij zo’n workshop organiseren? Gewoon lokaal in uw 

woonplaats? Neem dan even contact op! 

 

Heeft u interesse, of wilt u meer weten over mijn aanbod? Neem 

dan even contact op:  

Heidi Nusselder; trainer – voorlichter – coach                                    
06-10665701   | heidi@breininzicht.com   | www.breininzicht.com 

 

Niemand is het zelfde. 
Daarom biedt Brein inzicht trainingen  
voor diverse doelgroepen.  
Kijk daarom even mee op de website  
voor het aanbod wat bij ú past. 

 

Humor & dementie 
Noteert u hem? Op 10 
december 2019 ben ik 
gastspreker in het 
Alzheimercafé in Doetinchem en 
vertel er over “humor en 
dementie”.  Zie: 
https://www.alzheimer-
nederland.nl/regios/oost-
gelderland/dementie-en-humor  
 

Samen sterk met 
dementie 
In januari herhalen we de open 
workshop “Samen sterk met 
dementie”. We verdiepen ons in 
de mantelzorger, gevoelens en 
omgangtips bij dementie. 
Kortom: oog voor de 
mantelzorger!  
 

Donderdag 16 januari 2020, 

19.30 – 22.00 uur, bij FF naar 

Steef in Hummelo. Kosten €20,- 

p.p. incl. koffie, thee en iets 

lekkers. 
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