IN HET
HIER & NU
Zorg en verpleging
Wat u van ons
kunt verwachten

EVEN DIT
Wij werken waar mensen wonen. Waar mensen dagelijks leven
om precies te zijn. Dat maakt onze manier van werken speciaal
en anders.Dit geldt ook voor ons motto ‘Leef je eigen Leven!’
‘Hoe kan dat nou als je allerlei beperkingen hebt?’, kun je je afvragen.
Nee, helemaal een eigen leven leiden is niet mogelijk. Iemand woont
immers niet meer thuis en heeft beperkingen waardoor zorg en
verpleging dichtbij moeten zijn. Maar, we kunnen wel een eind komen.
Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij wat iemand wel kan maar ook
bij wat iemand wil en niet wil, wat wensen zijn, belangstellingen
en behoeften. Wanneer we in ons werk kijken naar individuele
mogelijkheden, daarop inspelen èn zorg en ondersteuning bieden,
zal iemand zich prettig en behaaglijk voelen. Dat is plezierig leven
èn voldaan werken.

Wij werken
waar mensen
wonen.
Waar mensen
dagelijks leven.

Hoe wij dat doen, staat in dit boekje
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Van harte welkom
U komt bij ons wonen
omdat u intensieve
verpleging, verzorging
en ondersteuning nodig
heeft.
Die gaan wij u bieden en
natuurlijk doen wij dat
professioneel.
Het is echter ook ons vak
om ervoor te zorgen dat u

zoveel mogelijk uw eigen
leven kunt leiden. Wij zijn
immers geen ziekenhuis.
Daarvoor kijken we naar
wat u wilt en niet wilt en
naar wat u kan.
Samen met u brengen we
in kaart hoe u hier zo
plezierig mogelijk kunt
wonen en de dag doorbrengt.
Het is een samenwerking
tussen u (en uw naasten)
en ons die gericht is op
vandaag, op Hier&Nu. En
vooral op een leuke dag.

Wij kijken naar
wat u wilt.
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- EEN GOED GESPREK -

Stel je bent een avondmens, al je hele leven. Dan
moet je er niet aan denken
om om 7 uur naar bed te
gaan. Dat is voor u dan
geen goed einde van een
prettige dag.
Zo zijn er tal van gewoontes waaraan u gehecht
bent en die wij graag van
u willen weten. Hiermee
kunnen wij in onze
dagelijkse zorg rekening
houden.
Daarom hebben wij met
iedereen een gesprek over
voorkeuren, wensen en
interesses. We vragen onder meer naar wat u lekker
eten en drinken vindt en
juist niet, of u van veel
mensen om u heen houdt
of juist niet, wat u in het
dagelijks leven deed en

doet, wat hobby’s zijn en
of u een vroege vogel bent
of u nog liever even tien
minuten blijft soezen.
Dit gesprek vormt de basis
voor onze samenwerking
en naar uw en onze
mogelijkheden.
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Er zijn tal van
gewoontes waaraan
u gehecht bent en
die wij graag van u
willen weten.
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- PRETTIG WONEN U komt bij ons wonen en
heeft een eigen appartement. Het is niet groot,
maar veel mensen vinden
de ruimte juist gezellig en
overzichtelijk.
Wij verzoeken u om de
ruimte ook veilig in te
richten, zodat de kans op
valpartijen kleiner wordt.
Het is handig als:
• De snoeren langs de
plinten zijn weggewerkt,
niet onder het tapijt;

Een veilige inrichting
maakt de kans op
valpartijen kleiner.

• De tv uit wordt gezet als
u niet meer kijkt en niet
op stand-by staat;
• Er stroeve vloerbedekking
is en een tapijt vastligt
met een antislip-laag;
• De telefoon makkelijk
bereikbaar is;
• De meubels stabiel staan
(ze niet kantelen als
u erop leunt of ze
verschuift);
• Stoelen niet te diep zijn,
waardoor u er makkelijk
uitkomt;
• Het bed hoog genoeg is
zodat u er makkelijk
in- en uitkomt;
• Er geen losse kleedjes - of
sloffen – liggen waarover
u kunt uitglijden.
*Uiteraard houden wij uw
appartement schoon.
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- VERZORGING -

Wij bieden u dagelijks onze
professionele verpleging,
verzorging en ondersteuning, zonder afbreuk te
doen aan het individu.
Zo blijft er ruimte voor
eigenheid, zelfstandigheid
en plezier.
Onze basis is rust,
structuur en begrip.
Onze medewerkers zijn

vriendelijk, geduldig en
inlevend.
Om u heen staan een team
van medewerkers die u
vanuit verschillende
disciplines begeleiden. Dit
zijn ondermeer:
• Roomservicemedewerkers: Zij ondersteunen
bewoners bij eten en
drinken en maken het
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appartement schoon.
• Helpenden: Zij verzorgen en begeleiden mensen gedurende de dag.
• Verzorgenden: Ook zij
verzorgen en begeleiden,
delen medicatie en zijn
vaak uw contactpersoon.
• Verpleegkundigen: Zij
verzorgen begeleiden,
bieden verpleegkundige
zorg, hebben contact
met arts en andere begeleiders, geven advies, informatie en voorlichting
aan u (en uw naasten) en
aan collega’s.
• Specialist
Ouderengeneeskunde
• Behandelaars:
De meeste medewerkers
ziet u dagelijks, de specialist Ouderengeneeskunde en de behandelaars

komen of wekelijks of
wanneer uw behandeling
dit vereist.
* Heeft u behoefte aan een
diepgravender gesprek? Wij
beschikken over een geestelijk verzorger met wie u een
afspraak kunt maken.
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Onze basis
is rust,
structuur
en begrip.

- DE DAG VAN VANDAAG De dag van vandaag
Nadat u bent gewassen,
aangekleed en hebt ontbeten, begint uw dag. Die
kunt u doorbrengen zoals
u wilt.
Wij bieden bewoners
dagelijks een gevarieerd
aanbod aan activiteiten.
Denkt u aan schilderen,
zingen, gym, sjoelen,

bridgen, klaverjassen, film
kijken en tal van creatieve
workshops.
In het restaurant kunt u
wat drinken of wat kleins
eten.
U kunt gebruik maken van
de BoodschappenPlusBus
als u wilt winkelen of zin
heeft in een uitstapje.
Daarnaast hebben we de
PlusMobiel om mensen
naar hun afspraak (ziekenhuis, tandarts) te brengen
en weer op te halen.
* En natuurlijk zorgen wij
voor uw ontbijt, lunch,
warme maaltijd en de was.
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- VEILIG ZIJN -

Wij vinden het erg
belangrijk dat u bij ons
veilig bent. Daarom zijn
we daar constant alert op,
maar we vinden ook dat
het wel leefbaar en gezellig
moet blijven.
In onze zorg aan u zijn
we heel precies. Zo hechten we bijvoorbeeld veel
waarde aan goede dagelijkse mondzorg. Een goed
gebit is immers van groot
belang voor de gehele
gezondheid.
Ook letten we erg goed
op de veiligheid rondom
medicatie en proberen
we vallen te voorkomen.
Bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat uw spieren
sterker worden, door u een
hulpmiddel aan te bieden
of door samen te kijken
of uw bril nog wel op de

juiste sterkte is.
Wij denken ook aan
onze eigen veiligheid.
Ons werk is vaak lichamelijk intensief. Dat is in
principe goed voor lijf en
leden, maar we moeten
zuinig zijn op ons lichaam.
Daarom gebruiken we
hulpmiddelen zoals
tilliften.
Niet elke client vindt
het prettig om verzorgd
te worden met zo’n
hulpmiddel.
We zullen er alles aan
doen om het u zo comfortabel mogelijk te maken,
maar we hebben deze
middelen wel nodig. Ook
voor uw veiligheid.
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We proberen vallen
te voorkomen door
ervoor te zorgen dat uw
spieren sterker worden.
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- U EN WIJ Wij willen graag goed voor
u zorgen. Dat doen we
door veel voor u te doen,
maar ook door dingen te
laten. Omdat u die zelf
kunt. En wat u zelf kunt
en prettig vindt om te
doen, willen we u niet uit
handen nemen. Ook dat is
‘Leef je eigen leven’. Onze
ervaring is dat wie zelf
doet en beslist, zich veel
beter voelt (ook lichamelijk). Het is geen verkapte
vorm van bezuinigen of
een kwestie van te druk

Wij begrijpen heel
goed dat u zich niet
altijd prettig voelt
en soms chagrijnig,
boos of bang bent.
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zijn. Wij zien het als een
samenwerking tussen u en
ons. We hopen dat u dit
ook zo ziet.
Wij begrijpen ook heel
goed dat u zich niet altijd
prettig voelt en soms chagrijnig, boos of bang bent.
Wij kunnen u hierbij helpen. Wel is het zo dat wij
voor meer mensen zorgen.
Soms kan het dus even duren voordat we er helemaal
voor u zijn.
Ook zijn er zaken waar wij
niet over gaan, maar die
voor ons wel belangrijk
zijn om te weten.
Denkt u aan wel of niet
reanimeren en euthanasie.
Wij kunnen alleen goed
handelen als uw wensen
bij ons bekend zijn en als
u het heeft geregeld met
uw arts.

-17-

HIER
& NU

Dit boekje is samengesteld xxxx xxx
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Brentano Amstelveen.
Beeld: Saskia Kok,
Art-direction: Très Melis
Druk: Platform P
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