KSW Het Gebouw – week 16 – 19 t/m 25 april 2021
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische
informatie.
Ook zijn alle nieuwsbrieven
van onze locaties Wonen met
Zorg wekelijks te vinden op
onze website.
Algemene informatie over de
maatregelen met betrekking
tot het Coronavirus vindt u op
de website van Libertas
Leiden:
www.libertasleiden.nl/coronna
Vragen met betrekking tot het
Coronavirus kunnen gestuurd
worden naar
vragenovercorona@libertasleiden.nl.

U krijgt binnen 2 werkdagen
antwoord.
Contact
Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager zorg

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige
Daryl Willemstein

d.willemstein@libertasleiden.nl

Even over onze nieuw pedicure…
Wist u dat alle zenuwuiteinden van het
menselijk lichaam in de voeten uitkomen?
Wanneer wij ons realiseren hoeveel
kilometers de bewoners al in hun leven
door hun voeten zijn gedragen, dan is een
goede pedicure op het Gebouw natuurlijk
onmisbaar.
Wij hebben een nieuwe pedicure en haar
naam is Heleen Velthuizen.
Zij heeft sinds 2016 haar eigen praktijk in
Warmond genaamd FeetCare Warmond. Heleen zorgt niet alleen voor
mooie verzorgde voeten, maar verhelpt ook specifieke voetklachten.
Voor mensen die slecht ter been zijn komt zij graag op locatie, zo ook op
het Gebouw. Heleen is een medisch pedicure die echt de tijd voor de
bewoners wil nemen. Zij streeft ernaar om iedere bewoner na 6-8
weken weer te zien. Uiteraard worden urgente klachten altijd behandeld.
Voor Heleen is de uitdaging om de bewoner een veilige zorgomgeving te
geven. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn heeft Heleen
in huis. De bewoners hebben inmiddels al kennis met haar gemaakt en
de reacties zijn positief. Tijdens een behandeling wordt zij bijgestaan
door een zorgmedewerker, die haar voorziet van de benodigde
informatie over de bewoner. Mocht u meer over Heleen willen weten,
kijk dan op haar website www.feetcarewarmond.nl.
Tijdelijke verandering Geestelijke Zorg
De afgelopen 7 jaar heb ik met veel voldoening mogen werken als
geestelijk verzorger. Ik heb met velen van u gesprekken gevoerd,
verdriet, zorgen en ook vreugden besproken. We hebben vieringen
samen beleefd en van medebewoners afscheid moeten nemen. Mooie
momenten en droevige momenten hebben elkaar afgewisseld. En dat is
zeer waardevol.
Voor de komende periode, april t/m November 2021, ga ik andere
werkzaamheden verrichten. Ik vervang een collega in de Thuiszorg die
met zwangerschapsverlof gaat. De komende maanden werk ik dan als
teammanager en hoop daarmee nieuwe vaardigheden en ervaringen op
te doen.
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Cliëntenraad

Marian Hoeber

071-5168168

Natuurlijk willen wij dat de geestelijke zorg ook in die periode
beschikbaar blijft voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Wij zijn dan
ook heel blij dat we een geschikte vervanger hebben gevonden. In een
volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. In mei werken wij
samen om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen.

Klachtenfunctionaris

Met hartelijke groet,
Shosannah Vroomans

Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
Klantenservice@libertasleiden.nl

Annemarieke Hoogland
06-23666112

a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl

Maatregelen Covid-19
Bewoners van verpleeghuizen mogen 2 bezoekers per dag ontvangen,
mits de bewoner 2 keer gevaccineerd is tegen Covid-19 en daarmee het
vaccinatieproces heeft afgerond.

------------------------------------

De avondklok geldt nog steeds van 22.00 - 04.30 uur. Wij er van uit dat
bezoekers na 21.30 uur niet meer aanwezig zijn op de locaties.

Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent

In de media lezen we diverse berichten over versoepelingen in
verpleeghuizen. Wij begrijpen dat hier veel vragen over zijn. Voordat wij
deze versoepelingen doorvoeren wachten wij de officiële richtlijnen van
het RIVM af.

e.verhoeven@libertasleiden.nl

Samen houden wij corona buiten de deur
Laten we met z’n allen waakzaam blijven voor het welzijn van onze
bewoners en alle voorzichtigheid in acht nemen:
➢ Bij klachten niet komen!
➢ Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag!
➢ De hygiënemaatregelen blijven
gebruiken:
Handen wassen!
Niezen en hoesten in de elleboog!
Geen handen geven!
Bezoek draagt een mondkapje!
Vooral: 1,5 meter afstand houden !

