KSW Het Gebouw – week 7 – 11 t/m 17 februari 2019
Bewonersoverleg

Je relatie en dementie

Dit overleg kent vaste en
wisselende leden en
wordt 4 keer per jaar georganiseerd. De onderwerpen die besproken
worden hebben betrekking op Het Gebouw.
Bewoners en/of familieleden zijn van harte
welkom een bijdrage te
leveren.

14 februari is het Valentijnsdag. Voor velen
misschien een romantische dag, maar welke
invloed kan dementie hebben op gevoelens die
horen bij intimiteit en seksualiteit?

Het eerstvolgende overleg
is op 18 februari 2019 van
15.30 tot 16.30 uur op de
afdeling. Er is een agenda
met een aantal vaste
bespreekpunten, deze is
bijgevoegd. Uiteraard is er
ook ruimte om eigen
onderwerpen in te
brengen.
Mark Schalgwein,
teammanager zorg en een
vast lid van de Clientenraad van Libertas Leiden
zijn hier als vaste deelnemers bij aanwezig en
gaan graag met u in
gesprek.
Laat uw stem horen en
kom naar het
bewonersoverleg!

Vrijwel iedereen heeft behoefte aan intimiteit.
De één wat meer dan de ander, maar fysieke en mentale nabijheid
is voor de meeste mensen onmisbaar. Het is dan ook erg ingrijpend
wanneer je niet meer zo intiem kunt zijn met je naaste als je
gewend was. Door de dementie lukt het je partner misschien niet
meer om liefde te tonen en te ontvangen. Zowel het delen van
emoties als vrijen kan lastiger worden.
Veel mensen vinden praten erover moeilijk en daarom is het goed
dat het bespreekbaar gemaakt wordt. In het Alzheimer Café op
donderdag 14 februari wordt psychologe Edith de Jong
geïnterviewd over deze onderwerpen en geeft zij tips.
Deze avond zullen de Netz de muziek verzorgen, met natuurlijk ook
romantische nummers.
Het Alzheimer Café Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp is een
ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners,
familieleden en andere belangstellenden elkaar in een
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen
uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en
de gevolgen ervan bespreekbaar maken.
De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.
De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.
Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het
Alzheimer Café Leiden e.o. Veel informatie is te vinden op
dementie.nl
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Contact

Nieuwe indeling van persoonlijk begeleiders

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Elke bewoner bij Het Gebouw heeft 2 persoonlijk begeleiders.
Zij zijn het aanspreekpunt voor de zorg voor uw familielid/kennis.
Zij komen op voor de belangen van hun bewoners, u ziet ze
bijvoorbeeld tijdens het MDO.
Per 1 februari 2019 is er een nieuwe indeling gemaakt. Wij gaan
namelijk meer werken met vaste huiskamers, waardoor iedere
medewerker vaker op hun eigen huiskamer staat. Op deze manier
hopen wij onze zorg en de communicatie nog beter te laten
verlopen. De persoonlijk begeleiders krijgen zodoende ook deze rol
bij de bewoners waar zij aan gekoppelt zijn. U kunt op de
betreffende huiskamer navragen of er sprake is van een nieuwe
begeleider en wie dit dan zou zijn. Zo kunt u afspraken maken over
wat jullie verwachtingen van elkaar zijn. Dit kan ook een onderdeel
zijn wat u in het MDO met elkaar bespreekt. U krijgt binnenkort via
de mail een nieuwe uitnodiging voor het MDO.

Teammanager zorg
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige
Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger
Shosannah Vroomans
06-30495817
s.vroomans@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

06-23666112

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
Libertas Leiden
071-5168168
Klantenservice@libertasleiden.nl

-------------------------------------Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Avonddienst vanavond
Op menu spinazie met vis.
Lekker eitjes koken voor op de spinazie
net als thuis.
Er wordt goed gegeten door de dames.
Even tijd om kennis te maken met onze
nieuwe bewoonster mevrouw Schemkes
die in huisje 3 aan de koffie zit.
“Zeg maar Annie”, deelt ze mee na het
voorstellen. Gezellig denk ik direct.
Annie Schemkes is afgelopen woensdag
verhuist van de Parelvissers naar
Het Gebouw. Het ziet er al vertrouwd uit
hoe ze oogt in de huiskamer. Gezellig kletsend met een
medebewoonster denk ik; dat komt wel goed.
Annie Schemkes en familie van harte welkom in Het Gebouw.

Namens team Het Gebouw
Marisca Berk

