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DANDELION
Dandelion
Bijna uitdagend

Afdeling voor bewoners
met dementie

sterk en mooi
vol levenslust
in bloei stond jij
dandelion
Voorbij je kracht
fragiel en broos
en bang werd jij
dandelion
Gemis de pijn
waait weg terug
verdwijnt
nooit meer zal zijn
dandelion
Ik koester je
Dandelion

T. De Wilde

Een eerste kennismaking...
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Een dag op Dandelion…
Binnen onze afdeling trachten wij samen met het hele team te zorgen
voor een sfeervol, geborgen en veilig leefklimaat waarin uw familielid of
kennis zich comfortabel voelt.
Wij hechten veel belang aan structuur en dagindeling, maar ook aan
rust, warme zorg en individuele zorg-op-maat.
Wij trachten om iedere dag zo aangenaam mogelijk voor onze bewoners
te laten verlopen, rekening houdend met zijn/haar noden en met de
nodige waarden en respect voor u en uw familielid of kennis.

Goede morgen!!!
Na een overleg met de nachtdienst start het team van verpleging en
verzorging om 7 uur met het ochtendtoilet. De bewoners krijgen de
verzorging die ze nodig hebben en één maal per week is er de
mogelijkheid om van een bad of douche te genieten.
Wanneer de bewoners verzorgd zijn, begeven ze zich naar de
leefruimtes voor het dagprogramma.
Vanaf 8 uur starten we met het ontbijt. De bewoners die reeds verzorgd
zijn kunnen, vergezeld door iemand van het zorgteam, gezellig samen
ontbijten in de leefgroep. Bewoners die nog in bed liggen, nuttigen het
ontbijt op de kamer.

Na het middagmaal gaan we verder met de mictietraining en is er tijd
voor rust. De bewoners rusten individueel op de kamer.
Rond 14 uur komen zij terug naar de leefruimtes voor koffie en dessert,
waarna de leden van het EKLAP-team starten met de
namiddagactiviteit. Volksspelen, relaxatiebaden, beautysalon of hobby/
crea vallen bij de bewoners erg in de smaak.
Op donderdagnamiddag vindt er steeds een grote activiteit plaats in de
polyvalente zaal.
Bewoners die graag genieten van een drankje, kunnen van 14 uur tot
17.30 uur samen met hun bezoekers in de cafetaria terecht.
Rond 15.30 uur worden de bewoners terug begeleid tijdens een
mictietraining.
Het avondmaal wordt geserveerd vanaf 16.30 uur.
Na het avondmaal nog even tv kijken, gezellig napraten, het wordt
langzaam aan stil in ons woonzorgcentrum…
Om 21 uur brengen we de nachtploeg op de hoogte van de afgelopen,
rijk gevulde dag op Dandelion. Zij staan vervolgens de hele nacht paraat
om de bewoners te helpen.
Tot morgen en slaap lekker!

Rond 9 uur worden de laatste borden en kopjes afgeruimd en gaat het
team van verpleging en verzorging verder met het ochtendtoilet.
De kinesitherapeuten zijn hen ondertussen ook komen vergezellen om
hun beste zorgen te bieden aan de bewoners.
De leden van het EKLAP-team (= ergo, kiné, logo, animatie, pastoraal)
starten rond 9.45 uur met de ochtendactiviteit zoals bv. het swingend
uurtje (zingen en dansen), koken, een pastoraal moment, gymnastiek,
een spelactiviteit, Dandelion in beweging (turnen), enz....
Rond 10.45 uur wordt de activiteit beëindigd en start de mictietraining
(toiletbezoek).
Om 11.15 uur is het tijd om aan tafel te gaan. De bewoners hebben
eerst de keuze uit soep en pap, om vervolgens te genieten van hun
hoofdmaaltijd (eveneens 2 keuzes).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met
Mevr. Ann Broeckaert (sociale dienst) 03/780.53.49 of 0491/61.89.97
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