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Woon- en leefmilieus

Bewoners met een samenspel van lichamelijke en psychische zorgvragen
hebben andere zorg nodig dan bewoners met bijvoorbeeld alleen lichamelijke problemen. Om een antwoord te kunnen geven op deze zorgvragen is niet alleen de zorg en behandeling belangrijk, maar ook de
woon- en leefomgeving van bewoners. De manier waarop bewoners
worden benaderd door de medewerkers is ook van belang. De ene
bewoner heeft bijvoorbeeld een extra zetje nodig om deel te nemen aan
activiteiten die hem uiteindelijk plezier geven. De andere bewoner vindt
het juist prettig om in een rustige omgeving te zijn, waar niet teveel
lawaai is. Door de woonomgeving en benadering hier op in te richten,
dragen we bij aan het welbevinden en daarmee de kwaliteit van leven
van de bewoners. De Waalboog heeft in de afgelopen jaren veel ervaring
opgedaan met de woon- en leefmilieus op De Bosweg en zodoende is
besloten dat ook op afdeling Magnolia in te voeren.

Wat zijn woon- en leefmilieus?
Een woon- en leefmilieu wordt aangeboden aan bewoners met een soortgelijke behoefte en wens. In het ene woon- en leefmilieu is er bijvoorbeeld
meer ruimte voor gezamenlijke activiteiten en een stimulerende benadering door zorgmedewerkers en in het andere woon- en leefmilieu is er
bijvoorbeeld meer individuele aandacht en meer ruimte voor rust. Het
expertteam Gerontopsychiatrie heeft op basis van het landelijke zorgprogramma drie woon- en leefmilieus gekozen, die het meest aansluiten bij
de bewoners op afdeling Magnolia. Hieronder ziet u de kenmerken van de
woon- en leefmilieus.
Woon- en leefmilieus
Kenmerken
Woonleefmilieu 1 :
Respect voor privacy, motiveren individuele
			activiteiten
Woonleefmilieu 2:
Heldere afspraken en verwachtingen van elkaar
Woonleefmilieu 3 :
Voorspelbare daginvulling en bouwen aan
			zelfvertrouwen

Keuze woon- en leefmilieu
Het multidisciplinaire team van de afdeling besluit in nauw overleg met
bewoner en naaste welk woon- en leefmilieu het beste aansluit bij de
bewoner en waar hij zich het meest prettig zal voelen. In de MDO’s
wordt vervolgens de keuze voor een woon- en leefmilieu regelmatig
geëvalueerd en als het nodig is opnieuw bekeken.
Wat betekent dit voor onze bewoners?
• Bewoners behouden hun eigen slaapkamer, maar verblijven straks
mogelijk in een andere huiskamer of woon- en leefmilieu.
• Er zal specifiekere, meer op maat gesneden, zorg aangeboden
worden per bewoner. Dit betekent een nog betere observatie voor
een passende benadering met als doel meer welbevinden van de
bewoner.
• Bewoners zijn altijd vrij om te gaan en staan waar ze willen. Het is
dus niet zo dat ze de gehele dag in een bepaald woon- en leefmilieu
verblijven en nergens anders mogen komen. We gaan ervan uit dat
het woon- en leefmilieu waar de bewoner hoort ook als het meest
prettig wordt ervaren en zodoende aantrekkelijk is om hier een deel
van de dag (al dan niet op vaste momenten) door te brengen.
• Bewoners vinden meer onderlinge aansluiting met medebewoners.
• Voor bewoners die de gehele dag op bed liggen verandert er niets.

Wat betekent dit voor onze medewerkers?
De woon- en leefmilieus vragen van de medewerkers dus ook een andere
manier van werken. Hier zijn de medewerkers in samenwerking met het
team Opleidingen van De Waalboog op voorbereid en begeleid in
werksessies en scholingen. Aan ieder woon- en leefmilieu zijn
medewerkers gekoppeld met de best passende competenties en
vaardigheden en waar ze zich zelf het beste bij thuis voelen.
Medewerkers worden ingezet op hun kracht en dit draagt bij aan meer
werkplezier wat ten goede komt aan bewoners.

Evaluatie woon- en leefmilieus
De woon- en leefmilieus worden regelmatig geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld.

Het expertteam Gerontopsychiatrie en de zorgteams
Het expertteam Gerontopsychiatrie en zorgteams van Magnolia,
staan iedere dag klaar met warme aandacht voor de bewoners en
hun naasten. Dat doen we met een grote passie voor de mensen
die bij ons wonen, het vak en de ambitie onze zorg steeds te blijven
verbeteren. Daarom zijn we ook aangesloten bij Topcare dat hogere
kwaliteit en grotere doelmatigheid in de langdurige zorg nastreeft
door het ontwikkelen van een onderzoekscultuur.
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