Het inzetten van de CRDL is een van de
resultaten van de mantelzorgwerkgroep.

Jolanda Joosten en Nanette de wit:

“De mantelzorgers zijn
onze antennes”
Verpleegafdelingen de Vlas en de Oetert op de begane grond
in Savant Sonnehove hebben de handen ineen geslagen in de
mantelzorgwerkgroep. Deze bevlogen club bestaat uit verzorgenden, zorgcoördinatoren, vrijwilligers, de welzijnsmedewerkster en mantelzorgers, waaronder de vertegenwoordiger
van de cliëntenraad. De werkgroepsleden komen op de eerste
dinsdag van elk kwartaal bij elkaar voor het uitwisselen van
ideeën en de opzet van (innovatieve) projecten. Met vooral één
doel voor ogen: het versterken van de verbinding tussen de
dementerende cliënt, zijn mantelzorger en de medewerkers op
de verpleegafdelingen.

Ria en Nicole: “Met de CRDL maken we contact met mensen met dementie”

In alle rust genieten van de ruisende zee
ling als hun dierbare terminaal is. “Zij brengen
hier dan veel tijd door. Overlijdt een dierbare,
dan betekent het helaas ook dat de mantelzorger uit het zicht verdwijnt. Daarom rouleren
de mantelzorgers op gezette tijden in onze
werkgroep. Als vast groepslid moeten wij dus
steeds nieuwe mantelzorgers betrekken en
informeren over de gang van zaken van de

In het appartement van mevrouw Corrie de Wit op verpleegafdeling de Vlas in Savant Sonnehove
klinkt het heerlijk rustgevend ruisen van de zee en geluiden van rondvliegende meeuwen. Het
fijne geluid komt uit een houten ‘rugbybal’ die op het rolstoeltafeltje van mevrouw De Wit ligt.
Links en rechts van haar zitten Ria van Heugten en Nicole van Oers, beiden leerling welzijn en
zorg. Met hun handen raken ze aan weerszijden van de ‘rugbybal’ de stoffen ribbels aan, terwijl ze
met de andere hand zacht de wangen strelen van mevrouw Corrie. Ondanks haar vergevorderde
dementie geniet ze zichtbaar van de aanrakingen en het geluid.
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deuren van de tussendeuren haar dementerende familielid soms onrustig maakten: de

Jolanda Joosten (linksvoor aan tafel) en Nanette de Wit
(staand): "Het is het allermooist als wij de zorg voor een
groot deel kunnen overnemen en de mantelzorger het
welzijn van de cliënt ondersteunt."
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voordelen ervan. Niet alleen verzorgenden,
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