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De Nieuwe Open Waard is niet meer “het bejaardenhuis of zorgcentrum”
zoals dat lange tijd zo vertrouwd was in de samenleving. De politiek heeft
de afgelopen jaren een grote stempel gedrukt op de veranderingen in de
zorg. Iedereen wil (en moet) zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is het
motto. Nieuwe gebouwen zijn dan ook allemaal zorggebouwen. Ook de
nieuwe Open Waard is een zorggebouw met zelfstandige appartementen
voor mensen met een (middel)zware zorgbehoefte en 24 uurszorg in de
onmiddellijke nabijheid. Gelukkig blijven de mensen die er werken ‘zorgmensen’, mensen van vlees en bloed die, warm en betrokken, er samen
met u, een warm en leefbaar huis van willen maken.

Mantelzorgbijeenkomst

Nu we anderhalve maand in onze nieuwe Open Waard wonen is het (bouw)
stof een beetje gedaald. In een nieuw gebouw is het altijd weer wennen.
Alle vaste rituelen en gewoonten zijn ineens niet meer vanzelfsprekend en
er is ruimte voor nieuwe rituelen en gewoonten. Sommige zaken zijn nu
beter en andere zaken worden nog gemist. Nu is de vakantieperiode aangebroken. Een periode waarin we met zoveel mogelijk rust, na de eerste
zes weken, willen “landen” in de nieuwe Open Waard. Na de zomer vanaf
september zullen we u en onze ervaringen evalueren en waar mogelijk
zullen we aanpassingen doorvoeren.

Donderdag 30 augustus om 19:30
voor cliënten en mantelzorgers van
de eerste en tweede etage.

Onze cliëntenraad is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de Open
Waard en zijn meerdere momenten per week in huis aanwezig. Ze vragen
regelmatig aan onze bewoners en mantelzorgers hoe het gaat en koppelen
bevindingen dan ook terug naar het management. Dit houdt ons allemaal
nauw betrokken bij elkaar en alleen dan kunnen nieuwe ontwikkelingen
groeien.
Zo zijn er een aantal zaken bij de cliëntenraad neergelegd die in een
breder verband zijn besproken We koppelen dit in deze nieuwsbrief aan u
terug.
Daarnaast nodigen we u ook gelijk uit voor een mantelzorgbijeenkomst.
Deze bijeenkomst is voor cliënten en mantelzorgers van de eerste en
tweede etage op donderdag 30 augustus om 19:30 voor cliënten en mantelzorgers van de derde etage is deze op dinsdag 4 september om 19:30
op de begane grond van de Open Waard. Daar zullen we uitgebreider stil
staan bij het wonen in de Open Waard, de rol van de mantelzorger en de
ondersteuning hierbij vanuit welzijn, voeding en zorg.
Mocht u zelf onderwerpen in willen brengen dan horen wij dit graag via:
sbouman@alerimus.nl.

Over het wonen in de Open Waard,
de rol van de mantelzorger en de
ondersteuning hierbij vanuit welzijn, voeding en zorg.

Dinsdag 4 september om 19:30
voor cliënten en mantelzorgers van
de derde etage.
Locatie:
Begane grond van de Open Waard.
Mocht u zelf onderwerpen in willen
brengen dan horen wij dit graag
via: sbouman@alerimus.nl.

Wij waarderen u
als klant

Hoe waardeert u ons?
www.zorgkaartnederland.nl

Van huiskamers naar huiskamers met een
agenda zoals de dagverzorging
Er zijn vijf huiskamers in de Open waard; twee op de 3e etage, twee op
de 2e etage en één op de 1e etage. Daarnaast hebben we op de begane
grond een begin gemaakt met het voorlopig inrichten van “ons praathuis”
en is deze ruimte ook nog aan de overzijde beschikbaar om de maaltijd
te nuttigen, elkaar te ontmoeten en voor gezamenlijke activiteiten. En
we hebben de tuinkamer die pas ingericht kan worden wanneer de tuin
gereed is.
Alle bewoners zijn welkom in de huiskamers maar het is niet vanzelfsprekend dat er altijd in iedere huiskamer toezicht aanwezig is. Meer en meer
ontwikkelen we de huiskamers naar de zelfde werkwijze als de dagverzorging. Er zijn dagprogramma’s waarop u kunt aansluiten.
In de zorg wordt er anno 2018 vanuit gegaan dat “iedereen thuis woont”.
Onze nieuwe zorgappartementen zijn dat thuis, ze zijn veel groter en we
merken ook dat een aantal bewoners met veel plezier op het eigen appartement verblijft. Om zicht te hebben op alle activiteiten door de week
heen in de huiskamers wordt er wekelijks een kalender gemaakt met het
overzicht op welk moment wie in welke huiskamer aanwezig is met welke
activiteit.
Deze activiteiten worden opgezet op basis van uw vragen en behoeften
zoals besproken met u voor de verhuizing. Dit noemen we de agenda van
de klant. Dit goed met elkaar ontwikkelen is een enorme klus waar we
een jaar voor uittrekken. Het is fijn wanneer u vooraf kenbaar maakt aan
welke activiteit u deel wilt nemen. Dit kan via uw zorgmaatje of bij een van
de welzijnsmedewerkers. U heeft wel de ruimte om zelf binnen te lopen
maar we moeten voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in een huiskamer aanwezig zijn.
Als u geen activiteit wilt doen maar alleen andere mensen wilt ontmoeten
dan kan dat op de begane grond, aan de overkant in het Praathuis of in
een huiskamer (zonder toezicht) waar geen activiteit is. Wij zijn volop in ontwikkeling om op deze manier aan te sluiten bij de agenda van de klant.
Het nieuwe computersysteem waar we in het najaar mee gaan werken zal
hierin een goede ondersteuning bieden. Voor nu zoeken we samen met
elkaar naar de juiste wijze om dit goed te laten verlopen en zal dit steeds
beter en vanzelfsprekender worden.
Vanzelfsprekend nodigen we iedere mantelzorger uit om dit samen met
uw dierbare te ontdekken. Veel mensen vinden het ook heerlijk om naar
buiten te gaan. De Aldi, de bakker en de vijver zijn dichtbij!.

Zonwering en warmte
Het is buiten warm en hierdoor
worden ramen en deuren open
gezet. Dit zorgt er voor dat het
klimaatsysteem niet (optimaal) zijn
werk kan doen.
Hoe beter men ramen en deuren
gesloten houdt, hoe beter het
systeem functioneert. Hierdoor
krijgen we ook beter zicht of de
juiste temperaturen zijn ingesteld.
Dit kunnen we alleen beoordelen
als we een langere tijd observeren hoe het klimaat in huis is.

Wet zorg en dwang
In Nederland hebben we te maken met de wet zorg en dwang.
Hierin staat precies omschreven
wanneer cliënten beperkt mogen/
moeten worden in hun vrijheid.
Dit is namelijk aan strenge eisen
verbonden en mogen wij nooit
zomaar zelfstandig inzetten. Nu is
het idee ontstaan dat elke cliënt
traceerbaar zou zijn. Dit is niet het
geval. Voor geen enkele cliënt is
dit nu ingesteld. Dit mag alleen op
uitdrukkelijk verzoek van de arts.
Het is namelijk volgens de wet
een dwangmaatregel.
Mochten er cliënten zijn die het
absoluut nodig hebben dat ze niet
zelfstandig naar buiten kunnen en
waarbij de kans zeer groot is dat
ze dit wel doen zal er, desgewenst
via het zorgmaatje, contact met de
specialist ouderen geneeskunde
of de huisarts opgenomen moeten
worden om dit bespreekbaar te
maken. De arts beslist, en heeft de
verantwoordelijkheid, of en welke
maatregel ingezet wordt en voor
hoe lang. Hiertoe wordt een uitvoeringsverzoek getekend en aan
het zorgdossier toegevoegd.

Daktuinen

De warme maaltijd in de Open Waard

Hoe vervelend het ook is helaas
zijn de daktuinen nog niet gerealiseerd.
Er wordt nog steeds lekkage op
het dak geconstateerd. Dit moet
eerst verholpen zijn voordat de
tuinen aangelegd kunnen worden.

Het zorggebouw van de nieuwe Open Waard heeft geen grote eigen
instellingskeuken meer. Wel is er op de begane grond een grote transitiekeuken. In alle huiskamers zijn goede keukens waar er voor minimaal 12
personen gekookt kan worden. De transitiekeuken dient als ondersteuning naar de keukens in het zorggebouw en voor de maaltijden in de wijk.
Er wordt iedere dag dagvers gekookt: op de huiskamers en in de keuken
van de Buitensluis in Numansdorp. De koks zijn en blijven vertrouwde
gezichten met verantwoordelijkheid voor de maaltijden.

Heel spijtig want juist nu met dat
mooie weer had het zo fijn geweest en we hadden het iedereen
zo graag gegund.

In de bijeenkomsten voor de verhuizing hebben wij aangegeven dat we
op de huiskamers zelf gaan koken en dat dit een groeiproces is. We zijn
bij het koken namelijk afhankelijk van mantelzorgers en vrijwilligers die
ondersteuning bieden.

Realisatie staat nu gepland voor
oktober.

Op de derde etage wordt dagelijks vers gekookt en dit wordt door iedereen erg gewaardeerd. De sfeer in de huiskamer en de geuren die vrijkomen zorgen voor een huiselijke omgeving waarin de cliënten zich prettig
voelen. Daarnaast wordt er gekookt op Zoomwaard op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en in Zoomzicht op dinsdag en donderdag.
U kunt hierbij aansluiten als u dit minimaal een week van te voren meldt
via het zorgmaatje of bij Jenny van Hese.

Hulp gezocht
We zoeken mensen die willen
helpen met koken, met toezicht
bieden op een dagverzorging, met
individuele aandacht geven, met
tuinieren enz. enz.
Als u zelf wat wil of kan betekenen
horen we dat graag. Dit kan via Sylvia Bouman of Monique Albers.

Verder wordt er in het ’Praathuis 2.0’ op de begane grond dagelijks rond
het middaguur een verse gezamenlijke warme maaltijd geserveerd. hiervoor hoeft u zich niet aan te melden maar is het wel prettig als de keuken
weet of u beneden wilt eten of op uw eigen appartement, want die mogelijkheid is er ook altijd. De Meals on Wheelswagen rijdt dagelijks langs alle
bewoners die aangegeven hebben op hun appartement te willen eten.
Uw maaltijd wordt dan uitgeserveerd op uw eigen appartement. Mocht
u liever zelf bepalen wat het tijdstip is van uw maaltijd kunt u een koude
maaltijd krijgen die u op elk moment kunt verwarmen in uw magnetron.
In het Buiten gebruikten bewoners zelfstandig gezamenlijk hun avondboterham op Bouwlust. Deze mogelijkheid is er nu op weekdagen in Zoomwaard op de tweede etage. We willen dit graag uitbreiden naar 7 dagen in de
week als er mantelzorgers zijn die willen ondersteunen. We zijn zeer dankbaar voor de hulp hierbij van onze vrijwilligers en doen een dringend beroep
op de mantelzorgers om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Met één avond in
de maand zijn we al blij. Onze cliënten ervaren het als erg prettig dat deze
mogelijkheid er is. Zonder vrijwilligers kunnen we dit niet organiseren.

’s Avonds ook koken?
De vraag om ook ’s avonds te koken en gebruik te kunnen maken
van de warme maaltijd is door ons
gehoord.
Omdat we op dit moment niet
voldoende vrijwilligers hebben om
dit te ondersteunen kunnen we
dit nog niet faciliteren maar het
zou heel fijn zijn wanneer het met
behulp van mantelzorg inzet gaat
lukken dit najaar!.

Sommige producten zoals gebakken aardappels en frituurwerk zoals
patat, kroketten e.d. worden in de satelietkeuken op de begane grond
bereid. Hiervoor is gekozen omdat deze producten snel achteruit gaan
tijdens transport. Omdat de bereiding van deze producten op een andere manier gaat als voorheen was het voor de koks even experimenteren
voor het juiste resultaat. We zijn er nu weer van overtuigd dat we achter
de kwaliteit van onze producten kunnen staan.
Ook de temperatuur van de meals on wheels wagen is nu onder controle, In het begin waren er wat aanloopproblemen met de juiste temperatuurinstellingen van de Meals on Wheelswagen. Gelukkig zijn deze nu
verholpen. Wij hopen hiermee de klachten die er waren met betrekking
tot de voeding naar tevredenheid te hebben opgelost. Mocht u nog toch
nog ergens vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u zich richten
tot Jaco Schot (jschot@alerimus.nl) of Wim Flier (wflier@alerimus.nl) onze
verantwoordelijke koks.

Wijkplein

Toegankelijkheid

Een deel van de begane grond van de nieuwe Open Waard wordt gehuurd door Alerimus. In het totale nieuwe gebouw (wat in de toekomst
Hart van Zoomwijck gaat heten) zijn een heel aantal functies en bedrijven
gesitueerd. Allereerst komt er een hele groot gezondheidscentrum. Naast
een aantal huisartsen zijn er ook fysiotherapeuten, diëtisten en andere
dienstverleners aan de HAP verbonden. Op de begane grond is tevens
een grote apotheek. De inhuizing van deze ondernemers zal op een nog
nader te bepalen datum in het najaar plaatsvinden.

Deze week komt het bellentableau bij de hoofdingang. Hierdoor zal ook de toegankelijkheid
van het gebouw verbeteren.

Aan de andere zijde van het pand is een grote Aldi gesitueerd op de begane grond, deze zal in augustus overgaan. De kapper, bakker en Pizzeria volgen later dit jaar. Naast de hoofdingang op de hoek komt ‘Effe Om’
die niet alleen als chinees en snackbar zal werken maar ook voor een
‘lunchroom’achtige sfeer zal zorgen. Samen met Alerimus zullen zij zorg
dragen dat er zeven dagen per week de mogelijkheid is om beneden
koffie en andere versnaperingen te nuttigen. De inhuizing van ‘Effe Om’
wordt eind dit jaar verwacht.
Het wijkplein krijgt, wat vroeger genoemd werd, een buurthuisfunctie,
zoals dat nu ook al met het Praathuis het geval is. Zo hebben alle mensen die in Zoomwijck wonen en niet in de nieuwe Open Waard kunnen
wonen, toch een plek waar ze welkom zijn. Een plek waar ontmoeting mogelijk is en er samen aan activiteiten deelgenomen kan worden. Omdat
het Wijkplein van de wijk is blijft het voor nu nog een lege ruimte. Als ‘Effe
Om’ er in zit en de wijk naar binnen komt zal het wijkplein gaan leven.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen om als aanspreekpunt op de begane grond aanwezig te zijn en als gastvrouw onze bezoekers de weg te wijzen. Natuurlijk wordt onze bewegwijzering binnenkort
aangeleverd maar we willen ook graag een warm welkom bieden. Dit kan
alleen als we vrijwilligers hebben die ons daarbij helpen en onze bezoekers welkom heten. Mocht u dit willen voor een paar uurtjes in de week
dan kunt u zich melden bij Monique Albers (malbers@alerimus.nl) of Sylvia
Bouman.

Dan is het nog wachten op de 6
extra postkasten en kunnen we ook
de post op de normale wijze verzorgen. Voor de cliënten op de derde
etage worden een aantal mogelijkheden onderzocht. Voor deze
cliënten is het raadzaam het adres
van een mantelzorger op te geven
als postadres voor officiële instanties. Voor nu ligt de post bij de zorg
totdat er een andere oplossing is.
Omdat er op de Open Waard
geen receptie aanwezig is kunt u
ons, via het bekende Open Waard
nummer, bereiken. U krijgt dan
onze centrale receptie. Buiten
receptie-uren wordt de telefoon
doorgeschakeld naar de zorg.
Daarnaast is de derde etage
bereikbaar op nummer: 0186659673 en de eerste/tweede
etage op 0186-659672. Omdat
deze telefoon direct naar de zorg
gaat kunt u dit nummer voor 11:00
uur ‘s morgens niet gebruiken
en is het gebruik van dit nummer
alleen bestemd voor noodzakelijke vragen en informatie. Alleen bij
noodsituaties kunt u dit nummer
24/7 direct gebruiken.

ZorgkaartNederland
Tot slot
De eerste zes weken zijn achter de rug en hebben we met elkaar
goed doorstaan. We hopen dat de zomermaanden rustige ontspannen
maanden zullen zijn in ons nieuwe pand met veel aandacht en zorg
voor elkaar.
De aankomende weken ben ik, Sylvia Bouman, afwezig. De zorgcoordinator Jolanda is inmiddels terug van vakantie en ook Annemiek is vanaf
30 juli weer terug. Zij zijn 1e aanspreekpunten.

Vanuit het management is Monique Prooij of Yolande Smit aanspreekpunt. beide bereikbaar via de receptie van de Buitensluis.

ZorgkaartNederland is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar u uw ervaringen met de zorg kunt delen. De
website biedt overzichtelijke informatie die kan helpen bij het kiezen
voor een zorgaanbieder.
Bij Alerimus gebruiken we deze
gegevens om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Wij vinden het fijn als u uw ervaringen ook wilt delen op:

www.zorgkaartnederland.nl

