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Roos voor de categorie professionals 

 

Niels Visser  
Voor het project ‘Fietsen van je eigen levensverhaal’ ten behoeve van de afdeling 

ouderen die behandeld worden en langdurig verblijven in ‘Huis aan de Dijk’ bij 

Dimence op terrein Brinkgreven in Deventer.  

 

De heer Visser is de trekker van dit project. Hij heeft zich enorm ingezet om financiering 

(sponsoring) te regelen voor de realisatie van het project dat niet uit het reguliere zorgbudget 

bekostigd wordt. Daarnaast heeft hij een coördinerende rol gehad in het verzamelen van al 

het materiaal waarmee de persoonlijke routes gemaakt kunnen worden. Tenslotte heeft hij 

een bijdrage geleverd aan het communiceren over dit project zowel binnen als buiten Dimence 

en op deze manier zijn kennis en ervaringen prima gedeeld. Dit kan aangeduid worden als een 

buitengewone inspanning van een professional. En daarnaast vindt de jury het een heel mooi 

project. 

Ouderen op de locatie ‘Huis aan de Dijk’ konden al een virtuele fietstocht maken door allerlei 

steden en natuurgebieden. Dit zorgt voor ontspanning, lichaamsbeweging en de nodige 

gespreksonderwerpen met medepatiënten, hulpverleners of familieleden. Als vervolg op dit 

initiatief kunnen ouderen nu hun eigen levensverhaal fietsen.  

 

Het fietsen van het eigen levensverhaal biedt de mogelijkheid voor deze patiëntengroep om 

terug te kijken op de betekenisvolle momenten, locaties en omgevingen in hun leven. Voor 

patiënten wordt een persoonlijke, individuele fietsroute ontwikkeld waarbij ze virtueel hun 

eigen levensverhaal kunnen fietsen. De route komt bijvoorbeeld langs het geboortehuis van 

de patiënt, de omgeving waarin hij is opgegroeid, naar school ging, heeft gewerkt, gewoond 

of andere plaatsen waar hij mooie herinneringen aan heeft. Denk hierbij aan de kerk of het 

gemeentehuis waar de patiënt is getrouwd, speeltuinen of de dansschool. 
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De ervaringen tijdens het fietsen van het eigen levensverhaal kunnen gebruikt worden in 

groepsgesprekken, bij familiebezoeken of gewoon wanneer de patiënt daar behoefte aan 

heeft. Verwacht wordt dat het fietsen van het eigen levensverhaal een grote meerwaarde 

heeft voor het welzijn van patiënten. 

De jury vindt dit een mooi doordacht project waarbij goed gebruik gemaakt wordt van de 

moderne techniek. Het is prachtig dat voor deze moeilijke categorie patiënten toch zoiets 

bijzonders is ontwikkeld. Het is een heel origineel, innovatief en leuk initiatief dat zeer de 

moeite waard is. De heer Visser heeft zich op bijzondere wijze ingezet om financiën te regelen 

voor de realisatie van het project. Het biedt de patiënten ‘quality of life’. Uit het plan van 

aanpak blijkt dat er goed over is nagedacht. De chronische patiënten-populatie is een 

categorie die geen zicht heeft op resocialisatie. Dat daarvoor een dergelijk project is bedacht 

vindt de jury zeer prijzenswaardig en is het zeker waard om de Roos van Elisabeth te winnen. 

 


