
Belangrijke schakel in de buurt:

De wijkverpleegkundige

Wanneer u:

•     wilt weten welke zorg of hulp er eventueel mogelijk is;
•     in een sociaal isolement zit en hier graag uit wilt komen;
•     zich zorgen maakt om een familielid die gezondheids- of 
      psychosociale problemen heeft;
•     hulp nodig hebt om uit te zoeken van welke voorzieningen 
      u gebruik kunt maken;
•     geen indicatie heeft maar wel extra hulp kunt gebruiken; 
•     wilt overleggen over een voor u geschikte, leuke dagbesteding;
•     meer wilt weten over ontmoetingspunten in de gemeente
•     of ….

De wijkverpleegkundigen zijn er voor jong en oud met een 
gezondheids-, psychisch of sociaal probleem.  

Loopt u ergens vast? Wellicht kunnen wij u weer op weg helpen!
Neem gerust contact op met

Daphne Streppel       Jantien Blanken
T 06 – 5274 5226    T 06 – 5495 1245
E daphnestreppel@verian.nl   E jblanken@riwis.nl 
  

Of kom eens langs op ons inloopspreekuur:
Iedere donderdag van 9:00 tot 12:00 
bij Tjark Riks in Eerbeek

De wijkverpleegkundige is er voor u! 



U wilt graag zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen. Maar soms zijn er situaties 
waarbij extra hulp nodig is of u graag advies wilt. Bijvoorbeeld over hoe u extra 
zorg thuis kunt regelen, van welke voorziening u gebruik kunt maken,  informatie 
wilt over een leuke dagbesteding in de buurt, het regelen van een warme maaltijd, 
of een andere (zorg)vraag. Hoe breed uw vraag ook is, de wijkverpleegkundigen 
Daphne Streppel en Jantien Blanken helpen u zoeken naar een 
antwoord of oplossing. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Het doel van de wijkverpleegkundigen is om mensen, jong en oud, op een juiste 
manier te ondersteunen zodat zij zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen, zo lang 
als mogelijk en wenselijk is. Eigen regie vinden we daarbij een belangrijke factor. 
Net als een goed contact met de mantelzorgers en de sociale omgeving. 

Daphne Streppel
Vanaf 2014 ben ik werkzaam bij Vérian in de gemeente Brummen als 
wijkverpleegkundige. Mensen bijstaan bij ziekte en/of herstel vind ik een 
bijzonder en mooi proces. Geen dag is hetzelfde!

Jantien Blanken
Na 25 jaar werkzaam geweest te zijn in de geestelijke gezondheidszorg 
werk ik sinds 2015 als wijkverpleegkundige in de gemeente Brummen 
via Riwis Zorg & Welzijn. Het als het ware een kijkje mogen nemen in het 
leven van een ander en kunnen bijdragen aan een verbetering is voor mij 
het meest aantrekkelijke aspect van het werk.

Samenwerkende partijen
Riwis Zorg & Welzijn, Vérian en de gemeente Brummen zetten zich 
samen in voor de collectieve wijkpreventie in de gemeente Brummen. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met Team voor Elkaar en zorgaan-
bieders en organisaties binnen de gemeente. Het gezamenlijke doel  is om 
gezondheids- en/of psychosociale problemen (of verergering daarvan) bij 
de inwoners van de gemeente Brummen te voorkomen. 
Samen goed voor elkaar!

Binnen de gemeenteBrummen 
       is veel mogelijk en wij 
ondersteunen daarbij wat we 
kunnen met passie en plezier!

“ 

Daphne Streppel  &  Jantien Blanken

“ 
Maak kennis met de wijkverpleegkundigen
binnen de gemeente Brummen


