KSW Het Gebouw – week 18 – 3 t/m 9 mei 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.

Dodenherdenking
Met de Dodenherdenking worden op 4 mei alle burgers en militairen van
het Koninkrijk der Nederland herdacht die sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog gestorven zijn in oorlogssituaties of
vredesoperaties.
Bevrijdingsdag
Is de Nederlandse nationale feestdag op 5 mei waarop jaarlijks de
bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd.
Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid,
democratie en mensenrechten.

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

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!
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Cliëntenraad

Marian Hoeber
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
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Wat eten we vandaag?
Dit is een belangrijke vraag, want alle activiteiten op en rondom het
Gebouw vragen een topconditie van onze bewoners. Door een
uitgebalanceerde voeding voelen onze bewoners zich fitter en hebben
meer energie.
Gelukkig krijgt iedere bewoner persoonlijk
advies van de diëtiste van het Gebouw.
Haar naam is Joke Stil. Zij komt naar het
Gebouw om te bespreken hoe het met het
eten en drinken van de bewoners gaat.
Joke is speciaal opgeleid om
voedingsadviezen voor ouderen te geven.
Ook geeft zij adviezen als een bewoner
extra aanpassingen nodig heeft in het eetof drinkgedrag.
De zorgmedewerkers van het Gebouw gaan met Joke in gesprek om het
eet- en drinkgedrag door te nemen. Zowel van het ontbijt, de lunch en
het diner wordt genoteerd of er bijzonderheden zijn. Ook de
tussendoortjes worden besproken. Joke noteert per bewoner wat en
hoeveel de bewoner allemaal eet en drinkt en of daar nog aanpassingen
in moeten komen.
Ook wordt er tijdens het gesprek naar het gewicht van de bewoner
gevraagd. Moeten er extra koolhydraten gestapeld worden voor een
mooie wandeling door het Kooipark of als de bewoners weer mee
mogen naar de Hoogvliet om boodschappen te doen (als het weer kan
en mag)? Moet er extra gedronken worden nu het weer warmer wordt?
Joke besteedt ook aandacht aan het sociale aspect van het eten en
drinken, want samen eten en drinken is lekkerder, maar zeker ook
gezelliger.
Eet smakelijk!

