Het verbindingsgesprek
om het leven samen voort te zetten

Verhuizen naar een andere woonvoorziening, wij begrijpen als geen
ander hoe ingrijpend dat is. Een andere omgeving, andere mensen
om je heen, je partner waarmee je zo veel jaar samen hebt geleefd
niet meer dichtbij. Er verandert heel veel. Maar, moet alles
veranderen? Medewerkers van De Waalboog zetten zich graag in
om zaken die een bewoner thuis
gewend was te doen, hier zo veel
“Mijn buurvrouw komt nog wekelijks
op bezoek met haar hond. Dat doen
als mogelijk voort te zetten. Dat
we al jaren. Het is ook zo gezellig dat
doen we samen met u, en
de hond gewoon mee mag komen.”
anderen uit het netwerk van een
bewoner. Zijn verblijf maken wij
dan ook ‘Zo thuis als maar kan’.
Oude gewoonten houden we in stand
Sommige gewoontes die een bewoner thuis had en activiteiten die
hij graag deed, kunnen nu misschien nog steeds doorgaan. Denk
bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de kapper of een activiteit die hij
altijd met een buurman of vriend gedaan heeft. Zou het niet fijn
zijn dat het sociale leven tijdens het verblijf bij De Waalboog
gewoon door kan gaan? Hierover
“Ik had vroeger altijd een kapster
gaan we graag met u en anderen uit
aan huis. Die komt nu gewoon naar
de omgeving van een bewoner in
Joachim en Anna.”
gesprek. Zo zetten we ons in om
samen meer mooie momentjes te
maken.
Het verbindingsgesprek
We nodigen u en anderen die dichtbij de bewoner staan graag uit
voor een gezamenlijk gesprek. We noemen dit het
verbindingsgesprek. Bij dit gesprek zijn ook verschillende

professionals aanwezig. Denk hierbij
“Ik vind het heel fijn dat ik mijn vader
zelf kan komen scheren. Zo hebben
aan een arts, psycholoog, verzorgende
we een mooi momentje samen. Dat
en/of medewerker dagbesteding.
waarderen we allebei heel erg.”
Zij kunnen uitleg geven over de aard
van de aandoening en informatie
verstrekken die van belang kan zijn om
het sociale leven en gewoontes van een bewoner zo goed als
mogelijk door te laten gaan. Zo willen we drempels wegnemen. In
gezamenlijkheid willen we bekijken welke gewoonten voor iemand
belangrijk zijn en wat er voor nodig is om dat voort te zetten. Er is
wellicht meer mogelijk dan u op voorhand dacht. Niet voor niets is
de visie van De Waalboog ‘Zo thuis als maar kan’. Het gesprek
duurt ongeveer één uur.
Afspraak (voor de eerste contactpersoon)
Als u er aan toe bent, maken we deze afspraak. Meestal vindt die
plaats aan het eind van de dag, zodat werkende mensen dit wat
makkelijker kunnen inplannen. Via uw EVV-er krijgt u tijdig een
voorstel voor het overlegmoment zodat u dit door kunt geven aan
belangrijke betrokkenen. U als eerste contactpersoon, nodigt de
mensen uit uw omgeving uit. U ontvangt deze folder ook per mail,
zodat u deze makkelijk kunt delen met betrokkenen.
Wij hopen op een grote betrokkenheid en een mooie opkomst bij
deze bijeenkomsten al realiseren wij ons ook dat het met zo veel
mensen onmogelijk is om een datum te vinden die voor iedereen
passend is.
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