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familieleden en vrijwilligers

30 oktober en 1 nov.

20 en 22 november

27 en 29 november

De Zandstuve

Het Centrum

Zalencentrum Het Anker

Dennenweg 11 Den Ham

Constantijnstraat 7a Nijverdal

Wilhelminastraat 28 Wierden

Beste familielid, contactpersoon en/of vrijwilliger,
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord op de huiskamer of via de medewerkers van het team. ZorgAccent organiseert dit jaar weer V.I.P.-middagen voor u. Onze vrijwilligers kennen het begrip al van vorig jaar. Voor u als familielid
en/of contactpersoon is het een nieuw begrip. Deze middagen komen in plaats van de Familiedagen die we de
afgelopen jaren hebben georganiseerd voor u. Net als bij de Familiedagen is deze uitnodiging voor de V.I.P.
bijeenkomsten niet alleen geldig voor u als 1e contactpersoon, maar de hele familie is welkom. Dus meld u vooral
allemaal aan!
Het thema voor de V.I.P.-middagen is ‘U maakt het verschil!’ Waar zouden we namelijk zijn zonder uw aandacht
voor onze bewoners. Uw aanwezigheid maakt voor hen het verschil. Uw aandacht, het tijd nemen voor elkaar, dat
zijn de waardevolle momenten voor onze bewoners!
Na de centrale opening door Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg, volgt er een centrale lezing over complex onbegrepen gedrag. Daarna hebben we een pauzemoment, waarbij u onder het genot van een drankje onze
informatiemarkt kunt bezoeken.
Na de pauze kunt u 2 workshops volgen. 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 drankje en een stamppotbuffet, waarbij we hopelijk
kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

U maakt het ver schil!

Heel graag zien we u op één van de V.I.P.-middagen, want …				

Het programma van de middagen:
12.30 uur – 13.00 uur
13.00 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 14.15 uur
14.15 uur – 15.15 uur
15.15 uur – 16.00 uur
16.15 uur – 17.00 uur
17.00 uur

Kies
: inloop koffie / thee met wat lekkers
twee leu
: opening door Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg
: centrale lezing Complex onbegrepen gedrag
worksho ke
ps
: pauze met gelegenheid bezoeken informatiemarkt
: keuzeworkshop 1 – opgave via antwoordkaart
: keuzeworkshop 2 – opgave via antwoordkaart
: afsluiting met drankje en stamppotbuffet – opgave via antwoordkaart

Vul de antwoordkaart in en stuur deze retour voor 22 oktober!
Voor vragen, maar ook voor aanmelden, kunt u contact opnemen met het secretariaat woonzorg
T. (0548) 688000 of mailen naar secretariaatwoonzorg@zorgaccent.nl

Centrale workshop: Complex onbegrepen gedrag

Tijdens deze lezing wordt duidelijk gemaakt hoe om te gaan met complex onbegrepen gedrag.
Dit gedrag kan veroorzaakt worden door allerlei ziektebeelden. Welke ziektebeelden zijn dit bijvoorbeeld en wat doe je wel en wat doe je niet? De psychologen van ZorgAccent verzorgen deze
lezing en zullen praktische handvaten geven voor de omgang met bewoners met onbegrepen
gedrag.

Workshops
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Keuze workshop 1: Goed communiceren maakt het verschil
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Keuze workshop 2: Lekker, gezond en veilig eten.
		
Ook binnen ZorgAccent!

3
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‘Het begint al bij het kennismaken, dáár leg je de basis’, zegt een
van de verzorgende van een verpleeghuis in het tijdschrift Zorg &
Zeggenschap. Met haar uitspraak wijst ze op het belang van goede
communicatie tussen de bewoner, de familie, de vrijwilliger en de
zorgverleners.
Talloze signalen uit de praktijk laten zien dat dit niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk is. Wat doe je wel, wat doen je niet? Pak je de
telefoon of stuur je een emailbericht?
Iedereen heeft een andere manier van communiceren. De noodzaak en behoefte om dit samenspel goed vorm te geven is bijzonder
groot. Onder leiding van Gerry Fransen, cliëntadviseur, worden tijdens deze workshop, op een ongedwongen creatieve manier, handreikingen gegeven om dit samenspel met elkaar te verbeteren.

Medewerkers en vrijwilligers van ZorgAccent zorgen dagelijks voor
lekkere, gezonde en veilige maaltijden en tussendoortjes voor onze
bewoners. Voor bezoek kan het fijn zijn om een keer wat lekkers mee
te nemen. Alleen niet alles is veilig voor onze bewoners. Zij zijn vaak
gevoeliger voor voedselinfecties. Voor u als familie of vrijwilliger is
het prettig om te weten wat u beter wel of niet mee kunt nemen. Tijdens de workshop krijgt u hier meer informatie over van een diëtist.
van ZorgAccent en onze kwaliteitsmedewerker HACCP Auditor.

Keuze workshop 3: Balans

Druk, druk, druk…. Voelt u zich ook wel eens heel druk door alles
wat uw werk, vrijwilligerswerk en/of mantelzorgtaken van u vraagt?
En heeft u het gevoel dat er geen goede balans is? Dan is deze workshop iets voor u! In de workshop staan we stil bij wat u kunt doen
om meer balans in uw werk en leven te ervaren. Nieuwsgierig? U
bent van harte welkom om mee te doen!

Keuze workshop 4: Zorg in de laatste levensfase

Wat als u of uw naaste geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke
ziekte? Dan spelen niet alleen medische en zorginhoudelijke vragen
een rol, maar ook is het belangrijk dat er aandacht en ruimte is voor
levensvragen die in deze fase naar boven komen.
Wat is belangrijk in deze laatste levensfase? Hoe verleggen we de
aandacht van het bestrijden van de ziekte naar accepteren dat het
einde in zicht komt.
Wat als u of uw naaste een euthanasiewens heeft: wat is daaromtrent de regelgeving, waaraan moet ‘de situatie’ voldoen. En wat is
de waarde van een wilsverklaring? Onze specialist ouderen geneeskunde Hilde de Meijer zal op bovenstaande vragen uitvoerig ingaan,
zodat u na afloop beter weet hoe u uzelf en/of uw naaste kunt voorbereiden op de laatste levensfase.
U komt
dit jaar
toch ook
?

U kunt zich tot 22 oktober 2018 aanmelden voor een V.I.P. middag via de antwoordkaart,
of per mail: samendoen@zorgaccent.nl of telefonisch op T (0548) 688 000

