Lorentzhof – week 14 – 30 maart t/m 5 april 2020
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” alle
praktische informatie.
Ook alle nieuwsbrieven
van de locaties Wonen
met Zorg en de menu’s
van het restaurant van
de Parelvissers en Rijn
en Vliet staan wekelijks
op de site.

Contact
071-5149545
Teammanager Zorg
Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Daryl Beijlen
d.beijlen@libertasleiden.nl

Femke Slingerland
f.slingerland@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever
m.vandenoever@libertasleiden.nl

Beste bewoner, eerste contactpersoon,
In onze brieven informeren wij u over het Coronavirus en de
voorzorgmaatregelen die wij als organisatie treffen. Daarnaast
willen wij u informeren over de sfeer en activiteiten in
Lorentzhof. Op deze wijze proberen wij u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van het dagelijks leven van uw naaste. Voor
verdere informatie over maatregelen betreffende het
coronavirus verwijzen wij u naar de website.
Indien u als bewoner nog zelfstandig naar buiten kunt, dan
vragen wij u om minimaal 1,5 meter afstand van anderen te
houden bij het halen van een frisse neus. Was vooraf en nadien
goed uw handen. Vermijdt contact met medebewoners. Het is
niet meer toegestaan om met familie of vrienden naar buiten te
gaan. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we
kunnen niet anders voor uw veiligheid én de veiligheid van
anderen. Indien er mogelijkheden zijn kunt u onder begeleiding
van een medewerker een frisse neus halen. U kunt als cliënt en
familie natuurlijk altijd telefonisch contact met elkaar houden.
Als dit niet mogelijk is, kunt u daarvoor contact opnemen met de
zorgmedewerker.
Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld
de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de
voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen
naasten dit in overleg en voorzien van de naam en het adres van
de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met
de zorgmedewerkers. Op de locaties Lorentzhof en Rijn en Vliet
zijn onze receptionisten elke dag aanwezig, zij zorgen dat alles bij
de juiste bewoner terecht komt.
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Coördinator Voeding
Fred Arnoldus (kok)
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding
Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl

Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Wij maken, bij deze maatregel, uitzonderingen voor bewoners in
de palliatief terminale fase. U kunt in dit geval contact opnemen
met het betreffende zorgteam. Zij maken met u afspraken over
het bezoek.
Van omwonenden krijgen bewoners en medewerkers hele lieve
kaartjes en tekeningen.
Het is enorm fijn om te zien hoe mensen meeleven, echt
hartverwarmend.

Geestelijk Verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Addy Camper
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden
vriendenvan@libertasleiden.nl
______________________________________

Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Kijkje in Lorentzhof
Er is alweer bijna een week voorbij sinds er geen bezoek langs
mag komen op de afdelingen. Een enorm besluit met flinke
gevolgen. Gelukkig is de sfeer in het huis heel gemoedelijk, rustig
en goed. We merken naast de maatregelen nog niet heel veel
van het virus, wel zijn de werkwijzen veranderd. Zo eten de
bewoners van somatiek niet meer in het restaurant, maar wordt
het eten rond gebracht en serveren wij deze op de kamers. Dit
maakt dat de sociale functie van het gezamenlijk eten wegvalt, de
medewerkers van het restaurant en de zorgmedewerkers komen
met regelmaat langs op de kamers voor een praatje en om te
kijken of er voldoende wordt gegeten en gedronken. Voor de
bewoners van de psychogeriatie (pg) is qua maaltijdvoorziening
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niet veel veranderd. We kunnen niet verwachten dat deze
bewonersgroep alleen op een kamer blijft. De huiskamers zijn
wel van elkaar afgezonderd.
Voor het aanbieden van de activiteiten is er heel wat veranderd.
Voor de bewoners van somatiek komen dagelijks de
welzijnmedewerkers langs op de kamers om activiteiten te
organiseren op de kamer. Daarnaast gaan de zorgmedewerkers
meer bij de bewoners op bezoek of lopen samen met een
bewoners een stuk over gangen. Op de pg afdeling worden er
activiteiten (zoals gym, spelletjes) per huiskamer aangeboden. De
medewerkers welzijn doen per dag drie verschillende
huiskamers aan. Op de huiskamers zijn de zorgmedewerkers
druk met sjoelen, kranten doornemen en tekenen. Ook de
tovertafel wordt volop gebruikt en we zien dat Illi TV steeds meer
gevuld wordt. Ondertussen kunnen alle bewoners met behulp
van een mobiele telefoon gebruik maken van WhatsApp en op
huiskamers ook met FaceTime en Skype. Mooi om te zien hoe we
onze oudere bewoners met hedendaagse techniek met de
buitenwereld kunnen laten communiceren. Maar een kaartje
sturen kan natuurlijk ook nog steeds en wordt erg gewaardeerd!
Voor iedereen is het een hele vreemde situatie dat veel
flexibiliteit met vraagt. Wanneer u vragen, opmerkingen of tips
heeft, dan horen wij deze graag.
Illi-tv
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aandacht aan de Illi-tv op
de pg afdelingen gegeven. Illi-tv heeft de mogelijkheid om
spraakberichten van familieleden en naasten af te spelen. Deze
berichten kunnen we herhalen. Daarnaast kunnen er
levensverhalen toegevoegd worden, dit levensverhaal kan
bestaan uit familiefoto’s, favoriete muziek en video’s. Op alle pg
afdelingen van Lorentzhof PG zijn er illi-tv’s aangesloten. Om
deze verhalen te verzamelen hebben we uw hulp nodig. Het
aanmaken van een levensverhaal kan op twee manieren. Dit kan
via www.illi-tv.nl en maak daar een levensverhaal aan of vraag
een zorgmedewerker naar een formulier die via whatsApp
aangeleverd kan worden. Kijk voor meer informatie op www.illitv.nl.
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Van de geestelijk verzorger:
Afgelopen zondag kregen we te horen dat de maatregelen om
het Corona-virus in te beperken flink worden aangescherpt en
voor een langere tijd. Ik weet niet hoe dat bij u binnenkwam,
maar ik zat toch even geschokt aan de eetkamertafel met mijn
gezin.
De jongste deed al snel een ik-hoef-niet-naar-school-dansje,
maar de oudste barstte in tranen uit " mijn vriendinnen, opa en
oma, mijn meester, de paarden". Ze zag haar hele dagelijks
leventje in rook opgaan.
En ik denk dat zij in die paar steekwoorden precies verwoordde
wat velen van ons voelen. Het is een bizarre tijd. En zoals vaker in
tijden van crisis zien we de mens op zijn mooist en de mens op
zijn lelijkst. We zien de mensen die zich helemaal richten op hun
eigen hachje en geen boodschap hebben aan de kwetsbaarheid
van anderen. En we zien helden: mensen die elke dag naar hun
werk gaan om anderen te verzorgen, gevoed te houden, veilig te
houden. Mensen die initiatieven ontwikkelen om het leed van
anderen te verzachten, te doen wat ze maar kunnen. Laten wij
onze aandacht richten op die positieve mensen. Want aan hun
werk kunnen we zien dat ze ons waardevol vinden. En daar hoort
u ook bij. Het is de komende tijd voor velen ' afzien', het is
volhouden en de vaste hoop vasthouden dat ook dit weer voorbij
gaat.
De komende weken ga ik alle bewoners van de afdelingen
somatiek opbellen. Gewoon om even te horen hoe het met u
gaat, een praatje, hart onder de riem, luisterend oor. Het kan wel
even duren voor ik u bel, want de bellijst is lang. Natuurlijk mag u
het spreekuur ook gebruiken om mij te bellen. (06-30.49.58.17)
Tenslotte, we zijn druk bezig om mogelijkheden te creëren
waarbij u via beeldbellen contact met uw dierbaren kunt leggen.
Zodra dit gerealiseerd is brengen we u en uw contactpersoon op
de hoogte.
Houd goede moed!
Shosannah Vroomans
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Op onze website https://www.libertasleiden.nl/corona/ vindt u
alle actuele informatie.
In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om
uw medewerking.
In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat de
zomertijd in. Vergeet u niet uw klok een uur vooruit te zetten.

