Lorentzhof – week 19 – 9 t/m 15 mei 2022
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 staan
wekelijks op onze site.

Contact

Teammanager

Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Daryl Beijlen (somatiek)
d.beijlen@libertasleiden.nl
Wouter Zaalberg (PG)
w.zaalberg@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever

m.vandenoever@libertasleiden.nl

Gedragsverandering bij dementie
Gedragsproblemen bij mensen met dementie komen vaak voor. Veel
mensen met dementie vertonen vroeg of laat ander gedrag, zoals
stemmingsveranderingen of depressie- en angstklachten. Dat is voor
naasten ingewikkeld. Iemand kan zachter worden, meer passief, maar ook
het omgekeerde komt voor, dat iemand tegendraads is en boos. De
persoon in kwestie merkt dit vaak niet en begrijpt de reactie op het
gedrag niet. Hoe reageer je? Hoe houd je de relatie goed (en veilig)?
Het gedrag kan erg belastend zijn voor
de persoon met dementie en is vaak
moeilijk te accepteren door de
omgeving. Mantelzorgers ervaren de
meeste problemen. Soms gaat het om
een karakterverandering, soms om
gedrag dat kenmerkend is voor de
dementie. Het gaat hoe dan ook om
gedrag dat de persoon met dementie
voorheen niet vertoonde. Hierdoor is het voor de omgeving moeilijk te
begrijpen. Het gedrag is niet altijd te verhelpen. Hulpverleners geven
mantelzorgers adviezen die helpen om met het gedrag om te gaan, het te
verminderen of het te voorkomen.
In het Alzheimer Café op donderdag 12 mei wordt Rosa van Amersfoort
psycholoog bij Topaz hierover geïnterviewd. Er is volop gelegenheid tot
vragen stellen. De live muziek wordt deze avond verzorgd door Attic 2.
Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 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.

Coördinator Voeding

De gespreksleiders Martine Heruer en Mandy Visser heten U op donderdag
12 mei van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ
te Leiden.

Medewerkers
Dagbesteding

Corona update

Fred Arnoldus
f.arnoldus@libertasleiden.nl

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

De coronamaatregelen in de maatschappij zijn afgebouwd. Om onze
bewoners en onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen volgen wij
de RIVM-richtlijnen.
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Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Johannes Belt
j.belt@libertasleiden.nl
06-23573725

Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Cliëntenraad

Rob Kragten
clientenraad@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

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

Klantenservice
071-5168168

klantenservice@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl
__________________________

Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Op dit moment zijn de richtlijnen onveranderd en is het advies om tijdens
het werken met kwetsbaren de algemene voor-zorgsmaatregelen te
blijven hanteren en preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Onze
medewerkers en vrijwilligers dragen daarom binnen de 1,5 meter afstand
een mondkapje en wij vragen bezoekers dit ook te blijven doen.
Een coronabesmetting kan ook voor gezonde mensen nog steeds heel
vervelend zijn. Corona blijft een groter risico voor mensen die ouder zijn,
of die een kwetsbare gezondheid hebben. Een aantal adviezen helpt nog
steeds om besmetting te voorkomen:
• Was regelmatig uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
• Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
Datum
Maandag
9 mei
Dinsdag
10 mei
Woensdag
11 mei
Donderdag
12 mei
Vrijdag
13 mei
Zaterdag
14 mei
Zondag
8 mei

Activiteiten
somatiek
Inloopochtend
Creativiteiten

Ruimte

Tijd

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00

Creativiteiten

Buiten/binnen
Activiteitenruimte

13.00-16.00
10.00-12.00

Inloopochtend
Natuurfilm kijken
Creativiteiten

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

Restaurant

15.00-16.30

Oud Hollands Lentefeest

Minifarm

Geen activiteit
Borreluurtje

