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De Zandstuve

Het Centrum

Dennenweg 11 Den Ham

Constantijnstraat 7a Nijverdal

Beste vrijwilliger,
Waarschijnlijk heeft u het al vernomen op de afdeling of via de medewerkers van het team.
ZorgAccent organiseert in oktober een drietal V.I.P. middagen voor u.
Deze V.I.P. middagen zijn gepland op 5, 10 en 19 oktober 2017.
Het thema van deze middagen is U maakt het verschil! Waar zouden we namelijk zijn zonder uw aandacht voor
onze bewoners. Uw aanwezigheid maakt voor hen het verschil, de aandacht, de tijd voor elkaar nemen. Dit zijn
de momenten die zo belangrijk zijn voor onze bewoners!
Na de centrale opening en een centrale workshop over ‘Onbegrepen gedrag’ hebben we een pauzemoment, u
kunt dan genieten van een drankje en een heerlijk hapjesbuffet.
Na de pauze kunt u deelnemen aan de door u gekozen workshop. Verderop in de uitnodiging leest u meer over
de keuzemogelijkheden. Er is voor elk wat wils!
De middag willen we graag gezamenlijk afsluiten met een hapje en een drankje, waarbij we hopelijk
kunnen terugkijken op geslaagde middagen.
Heel graag zien we u op één van de V.I.P. middagen, want…..
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Met vriendelijke groet,

									
									

Ina Kerkdijk
Directeur Woonzorg

Het programma van de middagen:
13.00 uur:

inloop

13.30 – 14.00 uur:

opening wordt verzorgd door Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg en 			
Dianne de Graaf, coördinator vrijwilligers

14.00 – 14.45 uur:

centrale workshop ‘Onbegrepen gedrag’

14.45 – 15.15 uur:

pauzemoment met een drankje en een hapjesbuffet

15.15 – 16.00 uur:

één workshop naar keuze (opgave via antwoordkaart, workshop 1, 2 of 3)

16.00 – 16.30 uur:

afsluiting onder genot van een drankje en een hapje

Op de achterzijde van deze uitnodiging leest u alle informatie over de workshops.
Vul de antwoordkaart in en stuur deze retour voor 15 september a.s.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
woonzorg T. (0548) 68 80 00 of per mail secretariaatwoonzorg@zorgaccent.nl

Workshops

Centrale workshop: Onbegrepen gedrag
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Bij deze interactieve workshop wordt duidelijk gemaakt hoe om te gaan met mensen met een
beschadigd brein (door bijvoorbeeld dementie of niet aangeboren hersenletsel). Tijdens de
bijeenkomst gaan we in op de werking van het brein en geven we je handvaten. Wat kun je
beter wel doen en wat niet? Uw gedrag heeft namelijk veel invloed op het gedrag van mensen
met een beschadigd brein. Ook de materiële omgeving heeft hier veel invloed op. Maar wat is
dan een goede omgeving? U krijgt praktische antwoorden op deze vragen. De centrale workshop wordt gegeven door Eefje Stokvis, kennisdrager PG en Maike Broenink, psychologe.
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Keuze workshop 1: Beweeg met ons mee!
De workshop ‘Beweeg met ons mee!’ bestaat uit 2 delen. Het eerste
deel wordt verzorgd door de vakgroep Bewegen en zal een interactief gedeelte zijn. Tijdens dit deel maakt u kennis met de mogelijkheden om te bewegen met onze bewoners, dit kunt u gebruiken en
toepassen tijdens een bezoek.
Het tweede deel wordt verzorgd door de vakgroep Fysiotherapie. Zij
vertellen u meer over rolstoelgebruik. Hoe kunnen bewoners in en
uit de rolstoel begeleid worden? Daarnaast zullen tips worden gegeven over het wandelen met bewoners die rolstoelafhankelijk zijn.
Workshop 1 wordt gegeven door medewerkers van vakgroep
Bewegen en vakgroep Fysiotherapie.
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Keuze workshop 2: Et’n wat de pot schaft
Als vrijwilliger kookt u misschien weleens op de afdeling of biedt u
hulp tijdens de maaltijden. Maar hoe zit dat nu precies met die aangepaste voeding? Met gemalen of dik vloeibaar eten bijvoorbeeld?
Hoe kunt u het ‘et’n wat de pot schaft’ op die dag zó aanpassen dat,
ook de bewoners waarbij het eten moeizamer gaat, er van kunnen
genieten?
Wij geven een workshop vol interessante weetjes over (ver)slikken,
aangepaste voeding en er wordt een heerlijke maaltijd bereid.
Geef u snel op voor deze interactieve workshop!
Workshop 2 wordt gegeven door Maurice Kempe, Kwaliteitsmedewerker HACCP Auditer en Annemiek van Geldere, Logopediste.
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Keuze workshop 3: Listen to the music ipod project
Voor de meeste mensen is luisteren naar favoriete muziek vanzelfsprekend. Dit is voor ouderen echter anders. Muziek luisteren van
vroeger, die ze al lang niet meer hebben gehoord, heeft een krachtig
effect. Onderzoek wijst uit dat muziek een positief effect heeft op het
welzijn van mensen. Muziek geeft afleiding en roept herinneringen
op.
De ervaring leert dat de dagelijkse verzorging gemakkelijker verloopt,
onrustmomenten uitgesteld of verminderd kunnen worden wanneer
er eerst naar muziek geluisterd wordt. De huidige technologie maakt
het mogelijk om favoriete, persoonlijke muziek te bundelen in een
speler ter grootte van een luciferdoosje: de i-Pod.
Workshop 3 wordt gegeven door onze muziektherapeuten Jennefer
Tiekstra en Dorette Neeskens.

Verstuur de antwoorkaart voor 15 september 2017!

