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Prettig herstelklimaat
in combinatie met 
goede therapie

Op Dennenheuvel is het 
alsof je op vakantie bent

Bewegen is het enige wat helpt

Samen zijn we Dennenheuvel

Bij dit nummerde nieuwe Dennenheuvel-brochure



Wij zijn Dennenheuvel 
(…en Dennenheuvel is van u!)

 De vorige twee edities stond Dennenheuvel Nieuws in het teken van de  
schenkingscampagne en De Terp. Dit nummer richten we ons op de inhoud van onze 
zorgverlening én op de toekomst.

 Wat maakt Dennenheuvel zo bijzonder? Op basis waarvan vertrouwen artsen hun 
patiënten aan ons toe? Hoe laten we onze zorg nog beter aansluiten op de wensen en 
behoeften van onze cliënten? Hoe ervaren onze gasten een verblijf in Dennenheuvel? 
Hoe heeft Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel de afgelopen eeuw aan fonds- en 
ledenwerving gedaan? Welke inspanningen leveren we anno 2016 om nieuwe leden te 
werven? In dit najaarsnummer gaan we in op deze interessante vragen én permitteren 
we ons een nostalgische terugblik naar de kerst van 1936.

 Bovendien presenteren we u met trots onze nieuwste brochure. We hopen  
dat u familie en vrienden middels deze brochure wilt laten kennismaken met al het 
moois dat Dennenheuvel te bieden heeft. Meer exemplaren zijn verkrijgbaar via:  
info@dennenheuvel.com of tel. (035) 201 26 66.

 Rest mij u te bedanken voor de geweldige respons op de enquête die we aan ruim 
3500 leden hebben verstuurd. De reacties waren overweldigend. Uw hartverwarmende, 
bezorgde en kritische reacties tonen een grote betrokkenheid. Wij gaan met uw opmerkin-
gen aan de slag en komen daar in het volgende Dennenheuvel Nieuws op terug.

Jan Leo van Deemter 
Directeur-bestuurder
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Stemmige herfst, opmaat naar 
het nieuwe jaar 

Colofon
© 2016 | Dennenheuvel Nieuws 
is een uitgave van Herstellings
oordvereniging Dennenheuvel.

Dennenheuvel (Overbosch) is
Aangesloten bij Stichting  
Nederlandse Herstellingsoorden 
en Zorghotels (SNHZ)

Dennenheuvel (Overbosch)
Soestdijkerstraatweg 102
1213 XH  HILVERSUM
Tel. (035) 201 26 66
Fax (035) 201 26 99
info@dennenheuvel.com
www.dennenheuvel.com

IBAN NL56RABO 0384 2037 28
KvK 40476622
ANBI/RSIN 002610814

Dennenheuvel 
Nieuws

Najaar 2016


Redactie Dennenheuvel Nieuws 

Wilt u iets kwijt, of heeft u  
suggesties voor interessante  
onderwerpen of een eigen artikel, 
neemt u dan contact op met: 

Redactie Dennenheuvel Nieuws
Soestdijkerstraatweg 102
1213 XH Hilversum
redactie@dennenheuvel.com

JJaarlijks revalideren en revitaliseren ruim 650 
cliënten (leden en niet-leden) in Dennenheuvel.  
Zij worden vanuit het hele land (circa 70 zieken-
huizen en gespecialiseerde behandelcentra) 
doorverwezen. Vanwege onze goede naam, het 
prettige verblijf en de hoge kwaliteit van onze 
revalidatiezorg. Uit de cliënttevredenheidsonder-
zoeken blijkt een zeer hoge waardering voor de 
professionaliteit van de zorg die verleend wordt 
door onze artsen, fysiotherapeuten, verpleegkun-
digen en verzorgenden. Jaar in jaar uit geven 
cliënten een rapportcijfer boven de 9,0!

Deze dikke 9 inspireerde ons om uit te zoeken  
hoe medici en paramedici de door Dennenheuvel 
verleende zorg ervaren en beoordelen. We spreken 
daartoe met drs. A. Vermeulen (Specialist Ouderen-
geneeskunde), dr. H.M. van der Vis (Orthopedisch 
chirurg) en met ‘onze’ Fenna (eerst verantwoorde-
lijk verzorgende) en Marlies (Fysiotherapie 
Overbosch).

Zonder onze leden geen Dennenheuvel. Op een 
prachtige zomerdag in juli spraken we met 
mevrouw Broecks en mevrouw Boekbinder.  
Beide dames zijn al jarenlang lid en zijn beiden 
meerdere keren onze gast geweest.

Zonder onze leden 
geen Dennenheuvel

…een rapportcijfer 
boven de 9,0!

Bij dit nummer: De nieuwe 
Dennenheuvel brochure voor u.
Geïnteresseerden kunt u laten kennismaken 
met Dennenheuvel. Vraag meer exemplaren aan via: 
info@dennenheuvel.com of tel. (035) 201 26 66.
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In mijn onderzoek heb ik gekeken naar 
cliënten met een GRZ-indicatie. Het 
betreft een groep mensen die naast hun 
orthopedische operatie één of meer 
aandoeningen hebben waardoor de 
behandeling complexer en multidiscipli-
nair is. Het blijkt dat de cliëntgroepen van 
beide instellingen goed vergelijkbaar zijn, 
zowel qua aantallen als opname-indicatie 
en patiëntenpopulatie.

Er zijn twee grote verschillen. De meeste 
cliënten van Naarderheem zijn afkomstig 
uit Tergooi. Dennenheuvel verwelkomt 
ongeveer 50% van haar gasten vanuit 
Tergooi; de ander helft wordt verwezen 
vanuit diverse andere instellingen in het 

land. Het tweede verschil is de complexi-
teit van de aandoeningen. De cliënten in 
Naarderheem hebben vaker een orthope-
dische complexiteit, terwijl in Dennen-
heuvel de complexiteit vaker wordt 
veroorzaakt door een breed scala aan 
niet-orthopedische aandoeningen.

Als we naar opnameduur kijken dan zien 
we dat de opnameduur van cliënten met 

een GRZ-indicatie in Naarderheem en 
Dennenheuvel redelijk overeenkomt.  
Dit geldt zowel voor nieuwe heupen en 
knieën, als voor heupfracturen en 
andere orthopedische aandoeningen.  
Ik concludeer dan ook dat Dennenheuvel 
het qua opnameduur net zo goed doet 
als Vivium Naarderheem en dat is meer 
dan een compliment waard.

Dennenheuvel ken ik al uit de tijd dat ik 
als orthopedisch chirurg werkzaam was 
in Ziekenhuis Hilversum, later Tergooizie-
kenhuizen. Dennenheuvel was toen al de 
plek waar de klinische revalidatie werd 
overgenomen. Dennenheuvel combineert 
een goed herstelklimaat met kwalitatief 
hoogstaande therapie.

Het is belangrijk om te snappen wat een 
operatie, een directe therapiestart en een 
snelle terugkeer naar huis voor een 
patiënt betekenen. En om daar op de 
juiste manier mee op te gaan. Ook wat 
betreft het tijdig maar ook niet onnodig 
raadplegen van de chirurg. Dennenheuvel 
is daarin zeer ervaren.

Dennenheuvel heeft de juiste omvang. Er 
is veel ervaring en voldoende aandacht 
voor de patiënt. Er heerst een goede, 
betrokken sfeer. De zorg is afgestemd op 
de patiënt. Dit in combinatie met de 
mooie omgeving maakt dat patiënten 
zich snel op hun gemak voelen. 

Dit werkt ontstressend en geeft zelfver-
trouwen en dat bevordert weer het 
herstel. Ik verwijs daarom in het volste 
vertrouwen patiënten naar Dennenheuvel 
die nog niet naar huis kunnen.

Dennenheuvels revalidatiezorg behoort tot 

de beste van Nederland
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Informeel zijn de gezamenlijke revalidatieprestaties van Vivium Naarderheem en 

Dennenheuvel beoordeeld door een zorgverzekeraar. Conclusie: De gezamenlijke 

revalidatiezorg van Vivium Naarderheem en Dennenheuvel behoort tot de beste 

van Nederland. Dit fantastische nieuws maakte nieuwsgierig naar een onderlinge 

vergelijking. Mevrouw A. Vermeulen heeft daarom de orthopedische revalidatie- 

afdeling van Naarderheem vergeleken met Dennenheuvel. Ook spraken we  

dr. H.M. van der Vis, orthopedisch chirurg. We vroegen hem waarom hij zijn 

patiënten met een gerust hart verwijst naar Dennenheuvel.

Drs. Ali Vermeulen, Specialist Ouderengeneeskunde 
in Vivium Naarderheem én in Dennenheuvel

Dr. H.M. van der Vis, Orthopedisch chirurg in AVE 
Orthopedische Klinieken



Mevrouw Broecks is 8 jaar lid. Ze woont 
in Hilversum, dus dichtbij, maar haar 
kinderen wonen ver weg – haar zoon 
zelfs in het buitenland. Ze wil hen niet 
tot last zijn. Mevrouw Broecks’ lidmaat-
schap heeft haar de afgelopen acht jaar 
al vier keer voorrang bij revalidatieopna-
me opgeleverd. ‘Ja, niets bijzonders hoor,’ 
zegt mevrouw Broecks over haar 
gezondheidsproblemen. 

‘Alle keren was ik met vier weken weer 
helemaal in orde, kon weer op reis, gaan 
en staan waar ik wilde. Het is fijn dat ik 
niet van mijn kinderen of anderen 
afhankelijk hoef te zijn. Mijn man is 
overleden. Dennenheuvel geeft mij 
onafhankelijkheid en elke keer als ik hier 
ben ervaar ik het als een heerlijke 
vakantie. De persoonlijke aandacht van 
de verpleging en de fysio zorgen er iedere 
keer voor dat ik mij thuis weer snel kan 
redden. Dan kan ik er weer voor mijn 
dochter zijn als ze op visite komt, in 
plaats van andersom. De contributie van 
zo’n € 100 per jaar om van Dennenheuvel 
lid te zijn heeft zich al dubbel en dik 
terugbetaald.’

Dennenheuvelleden 
aan het woord
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Mevrouw Broecks 

Op Dennenheuvel is het 
alsof je op vakantie bent. 

Mevrouw Boekdrukker 

Dennenheuvel is een 
klasse apart!

Mevrouw Boekdrukker is op moment 
van spreken twee weken in Dennenheuvel 
vanwege diverse kneuzingen na een lelijke 
val. Dit is haar derde opname; de tweede 
binnen een jaar. ‘Ergens anders is het echt 
niet zo fijn als hier,’ vertelt ze ons op basis 
van haar ervaring in andere zorginstel-
lingen. Ze is heel blij dat ze opnieuw 
terecht kon in Dennenheuvel. ‘Ik ben erg 
tevreden over Dennenheuvel en wil 
nergens anders verblijven. Deze plek, de 
locatie en de mensen zijn echt een 
uitkomst als je je zelfstandigheid wilt 
behouden. Die koester ik. Ik ben alleen, wil 
m’n omgeving niet belasten en niemand 
om mantelzorg hoeven vragen. Ik heb 
altijd m’n eigen boontjes gedopt en dat 
wil ik zo lang mogelijk zo houden. Dankzij 
Dennenheuvel kan dat. Het is hier echt 
een klasse apart, topzorg, vriendelijke 
mensen die heel servicegericht zijn, goeie 
fysiotherapeuten en ook de kamers zijn 
prima. Over de matrassen ben ik zeer te 
spreken. Het belang van een goed matras 
wordt vaak onderschat. In Dennenheuvel 
is dat helemaal in orde. Rondom het 
avondeten wordt er veel aandacht 
geschonken aan de presentatie, dit geeft 
me een gevoel van verwennerij. Ik ben 
echt heel blij dat ik via een vriendin van 
mij lid ben geworden van Dennenheuvel, 
dus geef mij maar wat brochures mee.’

Op een mooie zomerse dag in juli spreken we mevrouw Broecks en mevrouw 

Boekdrukker op het zonnige terras van Dennenheuvel. Beide dames zijn al 

jarenlang lid en zijn beiden meerdere keren te gast geweest in wat zij het beste 

zorg- en revalidatieoord van Nederland noemen. Ze zijn niet alleen lovend over 

de zorg en de gastvrijheid, maar ook over de bijzondere ligging. We genieten 

tijdens de lunch dan ook volop van het uitzicht op het landschapspark van ruim 

twee hectare omzoomd door uitlopers van de Vuursche bossen. Hun persoonlijke 

ervaring met Dennenheuvel hebben we voor u samengevat.



BBijvoorbeeld door feest-, toneel-, cabaret-, 
muziek- en bridgeavonden te organise-
ren. Deze avonden werden al dan niet 
afgesloten met een loterij. Prijzen als een 
horloge of een complete linnenset werden 
beschikbaar gesteld door bedrijven.

Buiten deze evenementen om werkten 
leden structureel aan het vergaren van 
geld door het inzamelen en doorverko-
pen van oud papier, (gebruikte) postze-
gels, zilverpapier, theelood en oude 
pennen. Voor bijzondere wensen of een 

nieuwe koers werd regelmatig een apart 
fonds opgericht. Voorbeelden hiervan zijn:  
een pianofonds, een Kinderhuisfonds en 
een fonds voor een sanatorium voor 
TBC-patiënten. Er werden dan speciale 
inzamelingsactiviteiten bedacht voor en 
door leden.

Dennenheuvel ontving bovendien 
regelmatig schenkingen vanuit het 
bedrijfsleven. Door de recente crisis is 
deze toevoer van liquiditeit anno 2016 
vrijwel geheel gestopt. Dennenheuvel 
heeft in de afgelopen jaren de focus meer 
gelegd op het verlenen van zorg dan op 
commercie en communicatie. Daardoor is 
de unieke en hoogwaardige positie op 
het gebied van gespecialiseerde zorg 
verder verbeterd, maar is Dennenheuvel 
óók onzichtbaarder geworden in de markt.

In dit nummer leest u meer over Dennen -
heuvels hoogstaande zorg. In de komende 
maanden gaan wij dit in breder verband 

communiceren naar verwijzers en 
potentiële leden. Direct of op termijn zal 
dit Dennenheuvel ten goede komen.

In het verleden werden leden geworven 
door huis-aan-huis bezoeken en bijvoor-
beeld dia- en filmavonden. Zelfs etalages 
in leegstaande winkels werden benut. Dat 
bleek toen met vereende krachten te 
werken. Tegenwoordig zijn andere media 
en middelen goedkoper en effectiever. 
Daarom start Dennenheuvel binnenkort 
een ledenwervingscampagne op internet, 
die met dank aan de moderne technologie 
volledig is toegespitst op de unieke 
doelgroep van Dennenheuvel.

Banners op diverse sites communiceren 
compact de propositie van Dennenheuvel 
- dat men in dit herstellingsoord pas echt 
kan ontdekken hoe revalidatie werkt. 
Door op zo’n banner te klikken ‘landt’ 
men op een speciale voorlichtingspagina 
op de website van Dennenheuvel. 

Daar wordt verteld waar Dennenheuvel 
voor staat en wat de voordelen zijn van 
een lidmaatschap. Geïnteresseerden 
kunnen zich op deze pagina onmiddellijk 
als lid aanmelden.

Een groot aantal leden heeft middels de 
e-enquête verzocht om promotie-
materiaal. Een exemplaar van onze 
nieuwe brochure treft u bij dit nummer 
aan. Als u meer exemplaren wilt, dan 
sturen wij u die graag na. U kunt daartoe 
mailen naar info@dennenheuvel.com of 
bellen met (035) 201 26 66.

Grasduinen door de 
Dennenheuvelhistorie
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Dennenheuvel kent een rijk verenigingsverleden. Ontelbare landelijke en regionale 

activiteiten zijn de afgelopen decennia ontplooid door actieve en volhardende 

leden. In de afgelopen 110 jaar bleek het keer op keer noodzakelijk om geld in te 

zamelen en leden te werven. Dit gebeurde op de meest creatieve manieren.

Bij dit nummer onze nieuwe brochure waarmee u geïnte -
resseerden kennis kunt laten maken met Dennenheuvel. 
Als u meer exemplaren wilt, dan sturen wij u die graag na. 
U kunt daartoe mailen naar info@dennenheuvel.com of 
bellen met (035) 201 26 66.

Met guldens,
kwartjes en

dubbeltjes kwam
het geld bijeen.



Dennenheuvel heeft per 1 oktober jl. vier EVV’ers (eerst verantwoordelijk 

verplegenden/verzorgenden) aangesteld. Gedurende het hele verblijf houdt de 

EVV’er samen met de cliënt toezicht op de behandeling, zorg- en dienstverlening.

De EVV’er zorgt dat er invulling wordt gegeven 

aan de behoeften en wensen van de cliënt. 

Samen met de cliënt zoekt de EVV’er 

naar een balans tussen (re)activatie en 

verwennerij. Dennenheuvel Nieuws spreekt 

met één van de vier: Fenna Leijendekkers.

De cliënten waarderen de zorg al 
jarenlang met een rapportcijfer 9. 
Waarom verandert Dennenheuvel dan 
toch de ‘succesformule’?
De formule verandert omdat - ondanks 
de 9 die we krijgen - veel cliënten 
aangeven dat zij meer betrokken willen 
zijn bij de invulling van hun eigen 
revalidatie. Betrokkenheid is belangrijk 
bij de actieve revalidatie waar Dennen-
heuvel voor staat en het past binnen de 
topzorg die Dennenheuvel wil leveren. 
Onze cliënten verdienen dat.

Wat is jouw rol bij aankomst van een 
nieuwe cliënt?
Een opname begint met een opname-
gesprek. Met de cliënt bespreek ik wat 
er precies nodig is, waar de beperkingen 
liggen, wat het revalidatiedoel van de 
cliënt is én de haalbaarheid hiervan.  
Op basis van dit gesprek en in overleg 
met de arts, fysiotherapeut en ergo-
therapeut wordt een behandelplan 
opgesteld.

Hoe gaat het dan verder?
Het behandelplan vormt het uitgangs-
punt voor de behandeling, begeleiding 
en verzorging van de cliënt. Doelen en 
acties worden in de vorm van afspraken 
vastgelegd. Waar gaat de cliënt aan 
werken en wat is de rol hierbij van het 
behandel- en zorgteam? Tijdens het 
verblijf evalueer ik regelmatig het 
herstel met het team én met de cliënt. 
Zonodig stellen we de vastgelegde 
doelen en acties bij.

Wat is de rol van de EVV’ers bij het 
vertrek van de cliënt?
Bij vertrek bespreken we de opnameperi-
ode met de cliënt. Als het nodig is maken 
we afspraken over de inzet van nazorg en 
het regelen van hulpmiddelen - alles om 
in een veilige terugkeer naar huis te 
voorzien.

Wat is het voordeel voor de cliënten?
De cliënten hebben in de EVV’er een 
bekend gezicht en een deskundig aan -
 spreekpunt gedurende het verblijf. Samen 
met de cliënt zullen we er alles doen om 
het maximale uit de revalidatie te halen.

‘De cliënt centraal’ 
is een vorm van 
respectvolle omgang

 Dennenheuvel Nieuws 
najaar 2016

11

Fenna Leijendekkers werkt sinds 2012 met 
veel plezier in de zorg bij Dennenheuvel 
en is 1 oktober gestart als EVV’er

Waarin verschilt een EVV’er van 
een ‘gewone’ verpleegkundige 
of verzorgende?
De EVV’er is voor de cliënt ‘de 
spin in het web’. Vanuit deze 
positie coördineert en stuurt de 
EVV’er de andere verpleeg-
kundigen en verzorgenden in het 
team aan.

Waardoor waarderen de cliënten 
de zorg zo hoog? Wat is het 
Dennenheuvelgeheim?
‘Er is geen geheim anders dan dat 
wij er steeds weer van genieten dat 
we mogen bijdragen aan het herstel 
en het levensplezier van mensen. 
Onze cliënten roemen ons vanwege 
de aandacht die wij geven en 
vanwege onze professionaliteit en 
gastvrijheid. Cliënten spelen zelf een 
belangrijke rol in dit zogenaamde 
geheim. Door hun eigen veerkracht, 
inzet en levenslust (en door de vaak 
prachtige verhalen die zij vertellen) 
inspireren zij ons om het beste te 
blijven geven en zo ons steentje bij 
te dragen aan een snel en goed 
herstel tijdens een verblijf waar het 
hen niets ontbreekt.’
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EEen aantal jaren geleden heeft het 
toenmalige bestuur van Dennenheuvel De 
Terp aangekocht, een tweede (prachtige) 
locatie in Bosch en Duin. Dit pand bleek 
echter niet exploitabel en daarom staat 
het te koop. Het afgelopen jaar zijn er 
gesprekken gevoerd met de buurtbewo-
ners en buurtverenging in Bosch en Duin. 
Het doel: Draagvlak verkrijgen voor 
enerzijds het omzetten van de maatschap-
pelijke bestemming naar een woonbe-
stemming en anderzijds het ontwikkelen 
van 10 tot 16 luxe appartementen in de 
twee residentie-achtige villa’s. Beide zijn 
noodzakelijk om tot een koopovereen-
komst te komen met de geïnteresseerde 
koper die na aankoop de ontwikkeling van 
deze appartementen ter hand zal nemen.
 
Vlak voor de zomer hebben we geconclu-
deerd dat er breed draagvlak is voor de 

woonbestemming maar dat er veel 
weerstand bestaat tegen de bouw van 
appartementen in welke vorm dan ook. 
Wij hebben diverse schetsen getoond die 
naadloos passen in Bosch en Duin. De 
weerstand tegen appartementen blijft.

Nu de ontwikkeling van woningbouw in 
de vorm van appartementen niet 
haalbaar lijkt, onderzoeken we de 
haalbaarheid van zorg-wonen. Daarbij 
zullen alle mogelijkheden die het huidige 
bestemmingsplan biedt worden verkend, 
zowel binnen de bestaande bouwvolumes 
als in een sloop/nieuwbouwvariant. 
Kortom: voorlopig zijn De Terp en 
Dennenheuvel nog aan elkaar verbonden 
en dat zal naar verwachting voor heel 
2017 gelden. Meer informatie over De 
Terp is te vinden op Funda, Biltseweg 6 in 
Bosch en Duin.

De Terp, onze 
dure molensteen

13

Het Nalatenschapsdossier, de 
‘almanak’ voor uw executeur
Wie kent het niet? Dat voornemen om al 
die belangrijke zaken eens te beschrijven, 
voor ‘als er iets met mij gebeurt’. Vaak is 
het overlijden van iemand uit de naaste 
kring de aanleiding om daar over na te 
denken. Sommigen beginnen daadwerke-
lijk aan zo’n overzicht (maar maken het 
niet af) en anderen laten het bij een voor -
nemen, maar voelen zich er wel schuldig 
over dat het er maar niet van komt.

Het Nalatenschapsdossier is een over-
zicht van allerlei zaken die uw leven 
vormgeven en is na uw overlijden een 
bron van informatie voor uw executeur 
of familie. Uw executeur hoeft niet meer 
op zoek naar polissen, afschriften, 

sleutels, adressen of financiële verplich-
tingen. Maar ook uw aanwezigheid op 
sociale media, uw bezittingen, huisdieren, 
donaties en lidmaatschappen worden in 
kaart gebracht.

Via Verspoor brengt uw levensadministratie 
samen in een overzichtelijke map, waarbij 
er ook ruimte is voor overlijdenswensen. 
Speciale aandacht gaat uit naar een 
volledige adressenlijst - dat is immers 
vaak het eerste struikelblok waar na-
bestaanden mee worden geconfronteerd.

Het Nalatenschapsdossier wordt door  
Via Verspoor samengesteld bij de cliënt 
thuis en vervolgens jaarlijks geactuali-
seerd. Het dossier is ook inzetbaar als de 
administratie overgenomen moet worden 
bij ziekte of vergeetachtigheid.

De voordelen 
•  Het werk van de executeur wordt 

eenvoudiger en efficiënter
•  Minder kans op onenigheid over de 

erfenis
•  Een gerust gevoel dat alles goed 

geregeld is

Marleen Verspoor van www.viaverspoor.nl. 
Bereikbaar op tel. (035) 531 34 32.
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Cliënten komen vanuit heel Nederland naar Dennenheuvel. 

Een van de meest gehoorde redenen is de gespecialiseerde revalidatiezorg die 

tot de beste van Nederland wordt gerekend. Therapietrouw is een  

sleutelbegrip in het succes van de actieve revalidatie. 

mogelijk het ziekenhuis verlaten, dit geldt 
voor jong en oud. Dat is soms best 
spannend, maar tegelijkertijd ook 
geweldig. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat het risico op complicaties 
afneemt door snel ziekenhuisontslag en 
dat is in het belang van iedereen. Wij zijn 
zeer ervaren in de revalidatie na Rapid 
Recovery, Fast Track, One2Home en  
andere snel-herstel-trajecten. Ons 
teammotto is: Bewegen is het enige wat 
helpt! Wij zorgen ervoor dat dit veilig en 
verantwoord gebeurt.

Hoe lang ziet u de cliënten gemiddeld 
en werkt u ook samen met andere 
zorgverleners?
De mate van herstel die wij met onze 
revalidanten bereiken behoort tot de 
beste van Nederland. Door de interdisci-
plinaire samenwerking van alle zorgpro-
fessionals in Dennenheuvel en de 
dagelijkse korte lijntjes is de revalidant 
maximaal in beeld. We zijn zeer slagvaar-
dig en dat maakt het realiseren van 
revalidatiedoelen eenvoudiger dan thuis.

Wat raadt u de leden van Dennen
heuvel aan?
Zorg goed voor uzelf en kom na een 
orthopedische operatie of ander zieken-
huisverblijf naar Dennenheuvel. Als 
revalidatie-specialisten begeleiden wij u 
iedere dag weer een stap verder op weg 
naar herstel. U bent op die manier binnen 
korte tijd in staat om uw leven in de 
thuissituatie weer op te pakken. Bewegen 
is leven, daar gaan we voor, samen met u.

Het succes van therapie-
trouw in de praktijk
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Marlies Sonnega is sinds 1998 eigenaar van 
de eerstelijns praktijk Fysiotherapie Overbosch 

die geïncorporeerd is in DennenheuvelMMarlies Sonnega is met haar visie, ervaring 
en professionele benadering de drijvende 
kracht achter de fysiotherapie in Dennen-
heuvel. De jarenlange nauwe samenwer-
king met medisch specialisten en de 
inmiddels duizenden behandelde cliënten 
maakt Marlies Sonnega expert op het 
gebied van fysiotherapeutische begeleiding 
direct na een orthopedische (bijvoorbeeld 
knie-, heup-, schouder- of rug-) operatie. 

Kunt u iets vertellen over Fysiotherapie 
Overbosch?
Ik werk met een leuk, zeer ervaren team van 
professionele fysiotherapeuten. Monique, 
Victor en Leonie werken in Dennenheuvel 
en Jan werkt in de buiten praktijk bij 
revalidanten en cliënten aan huis.

Welke veranderingen in de zorg zijn van 
invloed op de revalidatie?
De laatste jaren is de gemiddelde verblijfs-
duur in het ziekenhuis na een operatie fors 
afgenomen. Iedereen moet zo snel 

Keurmerkpraktijk als bewijs 
van kwaliteit

‘Mijn hele team is BIG-geregistreerd 
en staat geregistreerd in het CKR 

(het kwaliteitsregister van beroeps-
organisatie KNGF). Sinds begin 2016 

is onze praktijk een Keurmerk-
praktijk, dat betekent dat wij 

behoren tot een select gezelschap 
van fysiotherapiepraktijken die zich 
extra inspannen om het zorgproces 
transparant te houden en die zich 

permanent laten toetsen door 
intervisie en visitatie in samenwerking 

met andere Keurmerk-praktijken.’

Bewegen is leven, 
daar gaan we voor, 

samen met u.
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VVereniging Dennenheuvel exploiteert met 
dank aan haar leden al sinds 1920 
hersteloorden in Nederland. Dennenheu-
vel (Overbosch) te Hilversum staat dan 
ook in een rijke traditie. Tijden verande-
ren en we staan, net als zo vaak in ons 
verleden, voor de uitdaging om te 
anticiperen op de eisen die de verande-
rende gezondheidszorg aan ons stelt.  
Dit mét behoud van onze identiteit. 
Iedere dag maken wij ons sterk om de 
rijke historie van Dennenheuvel door te 
geven aan de toekomst.

Soms is het goed om even stil te staan en 
terug te kijken. Wij zijn daarom erg 
nieuwsgierig hoeveel van onze rijke 
historie nog leeft onder onze leden.

Bent u in het bezit van oude docu
menten of foto’s, kent u een pakkende 
anekdote van een familielid of heeft u 
zelf in het (verre) verleden iets wetens
waardigs beleefd? We zouden het 
geweldig vinden als u dit met ons wilt 
delen. Indien mogelijk plaatsen we uw 
bijdrage in een volgende uitgave van 
het Dennenheuvel Nieuws. 

U kunt uw anekdote mailen naar  
redactie@dennenheuvel.com of  
per post verzenden naar:  
Redactie Dennenheuvel Nieuws, 
Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH, 
Hilversum. Let op: Verstuur historisch 
materiaal per aangetekende post!

De lichtjes der tientallen kaarsen verspreidden 
hun licht over de feestelijk gedekte tafels 

en deden het zilver fonkelen.

Terugblik: De rijke historie 
van Dennenheuvel
Het lijkt nog ver weg, maar de kerstdagen staan alweer bijna voor de deur. In 

1936 schreef een gast van Herstellingsoord Dennenrust in Renkum vol lof over 

het kerstfeest dat destijds werd gevierd:
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De eetzaal bood 
een schitterend 

schouwspel.

Al in 1905 is de ‘Nederlandsche 
Vereniging tot het Oprichten en 
Instandhouden van Herstellings-

oorden voor Handels- en Kantoor-
bedienden en Handelsreizigers’ 

opgericht. In 1920 was met ‘guldens, 
kwartjes en dubbeltjes’ voldoende 
kapitaal bijeengebracht voor de 
aankoop van herstellingsoord 
Denneheuvel te Ossendrecht.  

Van 1930 tot 1965 verbleven onze 
leden in Herstellingsoord Dennenrust 
te Renkum. In 1955 schonk Charlotte 
Deterding-Knaack villa Overbosch aan 
de vereniging. Sinds 1956 ontvangen 

we onze leden in Hilversum.

Lighallen Herstellingsoord Dennenrust Renkum

De medewerkers van Dennenheuvel wensen u alvast 
fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar.



Nieuw alarmeringssysteem
De veiligheid van onze cliënten is een 
absolute prioriteit. Recent heeft de firma 
iConnect daarom de individuele alarme-
ring op alle kamers vervangen.  
Iedere cliënt beschikt per direct over  
een spreek-luisterverbinding waarmee 
recht streeks contact gemaakt kan  
worden met de zorgpost. 

Het bijbehorende trackingsysteem 
registreert waar het alarm vandaan komt 
– zelfs als buiten het gebouw op de 
alarmknop wordt gedrukt. Het alarm is 
spatwaterdicht, zodat het ook meegeno-
men kan worden in de badkamer.

Nieuw promotiemateriaal 
We presenteren met trots onze nieuwste brochure 
‘Ontdek hoe revalidatie ook kan’. We hopen dat u 
familie en vrienden wilt laten kennismaken met al het 
moois dat Dennenheuvel te bieden heeft. Geef uw 
exemplaar vooral weg, of vraag extra exemplaren aan 
via: info@dennenheuvel.com of tel. (035) 201 26 66.

Dennenheuvel Varia
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Nieuwe website
De nieuwe website van Dennenheuvel 
is online!  Er is veel veranderd. Voor 
iedere bezoeker - cliënt, lid en zorg-
professional - is het eenvoudiger 
geworden om informatie te vinden en 
op te vragen. We nodigen u uit  
om een kijkje te nemen op 
www.dennenheuvel.com.
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Leden-enquête
De respons op de enquête die we eind 
augustus aan ruim 3.500 leden hebben 
gemaild was overweldigend. Uw hart-
verwarmende, bezorgde en kritische 
reacties hebben we omgezet in een 
actielijst. Wij gaan met uw opmerkingen 
aan de slag en komen daar in het 
volgende Dennenheuvel Nieuws op terug.

“Gastvrij en vriendelijk”

“Eerste klas zorg” 

“Fantastische fysiotherapie”

Voordelen voor leden
Iedereen is welkom bij Dennenheuvel. 
Leden van Herstellingsoordvereniging 
Dennenheuvel hebben echter voorrang 
bij opname ten opzichte van niet-leden. 
Leden krijgen bovendien een tegemoet-

koming in de verblijfskosten. Hoe langer 
u lid bent, hoe hoger de tegemoetkoming. 
Daarnaast zijn er vele kleine extra’s,  
denk hierbij aan korting op producten en 
diensten:

•  Levensverhaal als tijdschrift  Normaal € 820, als lid betaalt u € 600.
•  Mango Mobility voor electrische mobiliteit  Als lid krijgt u 15% korting op de 

gehele collectie.
•  Vlinder tracking voor meer veiligheid  Normaal € 215, als lid betaalt u € 180  

(exclusief abonnement).
•  Via Verspoor  Als lid krijgt u 15% korting op het Nalatenschapsdossier.

Bestellingen of meer informatie via www.dennenheuvel.com/vereniging-dennenheuvel  
U kunt ons ook even bellen: (035) 201 26 66. De komende maanden gaan wij op zoek 
naar uitbreiding van deze voordelen.



Langer mobiel op 
een scootmobiel!
Voor leden van Dennenheuvel zijn onze 
scootmobielen 15% afgeprijsd.

Bel gratis: 0800 2002
of kijk op mangomobility.nl

nu

 15%
 

leden-
korting 

bestel de

Gratis 
catalogus 

Alle grote merken
onder één dak

Meer dan 10 jaar 
advieservaring

Grootste collectie 
scootmobielen

Thuisdemonstratie 
mogelijk!

Kom naar één van onze 15 vestigingen 
of maak een vrijblijvende thuisafspraak

Mango Mobility is dé specialist in elektrische mobiliteit 

en heeft de grootste collectie scootmobielen en 

e-brommobielen van Nederland. Mango draagt 

Dennenheuvel een warm hart toe: op vertoon van deze 

advertentie krijgt u niet alleen 15% korting op de aanschaf 

van een scootmobiel, maar schenken wij ook €100,- aan de 

Stichting Vrienden van Dennenheuvel.

Mango heeft 15 winkels door heel Nederland. En wanneer het lastig is 

om naar één van onze winkels te komen, dan komen wij gewoon bij u thuis. 

Via ons gratis servicenummer 0800 2002 kunt een een afspraak maken – 

helemaal gratis en vrijblijvend.

Actie geldig voor leden en niet in combinatie met andere acties.


