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InteraktContour maakt Enschedese woonvoorzieningen voor 
mensen met NAH klaar voor de toekomst  
  
InteraktContour, specialist in zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, geeft de woonlocaties in 

Enschede een nieuwe invulling om klaar te zijn voor de toekomst. Een belangrijk onderdeel van die toekomst 

is de nieuwbouwlocatie op de plek van het oude Geert de Leeuwhuis. Deze locatie met 85 ruime 

appartementen en specialistische zorg wordt in de tweede helft van 2022 opgeleverd. Cliënten die zelfstandig 

kunnen wonen of alleen planbare zorg nodig hebben kunnen terecht in de locaties Perikplein, de Zuiderval en 

de Bontweverij. Voor cliënten is er zo een divers aanbod in Enschede en omgeving. De komst van de nieuwe 

woonlocatie betekent dat een aantal cliënten van InteraktContour volgend jaar gaat verhuizen. De 

medewerkers en cliënten zijn deze week over de plannen ingelicht. 

  

Steeds meer cliënten met een intensieve zorgvraag 

De nieuwe invulling van de woonlocaties  is nodig omdat er een groeiend aantal cliënten is met een steeds 

zwaardere zorgvraag. Directeur Zorg en Wonen van InteraktContour Marianne Velthuis geeft aan dat het heel 

belangrijk is om passende zorg te blijven bieden. “Met de nieuwe locatie kan dat, ook met de steeds 

intensievere zorgvraag. Daarnaast blijven we zo ook de cliënten bedienen die zelfstandiger zijn. Zo bieden we 

een goede mix van verschillende woonzorgvormen in Enschede en omgeving.” 

  

Zorg en expertise altijd nabij 

Op de nieuwbouwlocatie aan de Wethouder Beverstraat krijgen de cliënten straks 24 uur per dag de zorg en 

expertise die zij nodig hebben. De nieuwe locatie voldoet aan alle moderne eisen en is uitgerust met de 

nieuwste technologische toepassingen. In de locaties aan het Perikplein en de Bontweverij zijn er 

appartementen voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen en op afspraak zorg en ondersteuning krijgen. De 

locatie Zuiderval gaat ook zorg bieden aan cliënten die vooral planbare zorg tijdens de dag nodig hebben. Op 

die locatie zijn er overdag medewerkers aanwezig en is er ‘s nachts een slaapdienst. Ook is er een 

gezamenlijke ruimte voor ontmoetingen en sociale activiteiten. 

  

Persbericht 
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Verhuizen 

Voor een aantal huidige cliënten betekenen de veranderingen dat ze volgend jaar moeten verhuizen. De 

bewoners van het oude Geert de Leeuwhuis wonen al tijdelijk in Almelo. Zij keren straks terug naar Enschede. 

Een deel van de bewoners van Perikplein, Zuiderval en de Bontweverij verhuizen straks ook naar een andere 

locatie. Marianne Velthuis geeft aan dat verhuizen ingrijpend is voor alle betrokkenen, zeker voor cliënten. 

“We bereiden deze verandering goed voor met cliënten en hun netwerk en ondersteunen hen zo goed 

mogelijk in de overgang naar een nieuwe woonplek.” 

Over InteraktContour 
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een 

beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert je leven en dat van je naasten. Terug naar werk of 
school lukt vaak niet meer. Ook thuis en in de omgang met anderen is alles anders. Toch is er altijd iets 

mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op. Samen met mensen met hersenletsel en hun naasten boeken 
we resultaten op het gebied van wonen, werken en leven. InteraktContour biedt gespecialiseerde 
behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland. Meer informatie 

vind je op: www.interaktcontour.nl 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen van Dijkhuizen, senior communicatieadviseur via: 

a.v.dijkhuizen@interaktcontour.nl of 06 - 40 39 15 40. 
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