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Jaarvergadering Cliëntenraad Nassau Odijckhof
Op maandag 15 september hield de Cliëntenraad Nassau Odijckhof haar
jaarvergadering. Er bleek een grote behoefte te zijn aan informatie met betrekking tot
de veranderingen die er plaats vinden. Verder kwamen er diverse opmerkingen over
de gang van zaken op de Nassau Odijckhof. Voor zover het dingen zijn die
verbetering behoeven is de cliëntenraad al bezig om actie te ondernemen. De
bijeenkomst verliep in een prettige sfeer, en is door de cliëntenraad als waardevol
ervaren.
Pilot open afdeling De Leyen
Helaas heeft de leiding de conclusie moeten trekken dat het openstellen van de
afdeling De Leyen zoveel weerstanden oproept bij de bewoners dat het project niet
kan doorgaan. De energie kan beter geïnvesteerd worden in activiteiten die door de
bewoners positief worden gewaardeerd. Hoe het komt dat er hier zoveel weerstand is
tegen het dragen van een GPS-apparaatje terwijl andere instellingen er goede
ervaringen mee hebben is nog een punt ter overweging.
Mantelzorg café
Omdat op 10 november de nationale herdenking van de ramp met vlucht MH 17
plaatsvindt is de opening van het Mantelzorg café verplaatst naar 11 november 's
middags. Alle betrokkenen krijgen te zijner tijd een uitnodiging. Thema van de
bijeenkomst is: Allemaal verhalen. Mantelzorgers kunnen op de verhalen reageren.
Rehoboth krijgt andere functie
In Rehoboth worden momenteel alleen nog bewoners opgenomen met een
zwaardere indicatie en psychogeriatrische problematiek. In het huis worden diverse
voorzieningen getroffen om het geschikt te maken voor deze categorie bewoners. De
medewerkers moeten geschoold worden om met deze nieuwe bewoners goed om te
gaan. De cliëntenraad houdt de vinger aan de pols, en vraagt zo nodig bij de leiding
om aandacht voor onvolkomenheden. Op den duur krijgt Rehoboth alleen een functie
als verpleeghuis voor bewoners met psychogeriatrische problematiek.
Dagopvang bij De Vijver
De dagopvang op Sparrenheide is samengevoegd met de dagopvang De Vijver en
wordt gegeven op locatie De Vijver. De belangstelling voor deze voorziening is groot.

Mondzorg
Voor de tandheelkundige zorg in het verpleeghuis en de afdeling Meerzorg had ISZ
De Brug een tandarts in dienst. Deze is met pensioen. Er is nu een contract gesloten
met de organisatie MondzorgPlus, die aangepaste tandheelkundige zorg verleent
aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. De betrokkenen zijn hierover per
brief ingelicht.
Vacatures
De cliëntenraad Nassau Odijckhof bestaat uit contactpersonen van bewoners. Als
een bewoner overlijdt dan heeft de contactpersoon die lid is van de cliëntenraad
geen inzicht meer in het functioneren van de afdeling. Daarom is de regel dat deze
persoon dan aftreedt. Daardoor zijn er regelmatig vacatures in de cliëntenraad. Op
dit moment zoekt de cliëntenraad Nassau Odijckhof iemand die verbonden is met
een bewoner van De Leyen, en die de belangenbehartiging van de bewoners wil
ondersteunen. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met dhr. Peter
Gerlagh, voorzitter, tel. 0343 520749, e-mail: gerlagh@casema,nl.
De Nassau Odijckhof heeft een fraai aangelegde tuin, maar helaas laat het
onderhoud te wensen over. U weet het, de 'handen aan het bed’ krijgen de prioriteit.
Daarom is er plaats voor enkele vrijwilligers die willen helpen de tuin te onderhouden.
U kunt zich aanmelden bij dhr. Marten de Vries, coördinator van de vrijwilligers, tel.
0343 555844.
Algemene informatie cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ISZ De
Brug. De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en adviseert. De
cliëntenraad bestaat uit cliënten van ISZ De Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige
voorzitters zijn: De heer Carton (wijkzorg en Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau
Odijckhof), mevrouw Waaldijk (Rehoboth) en de heer Kruse (centrale cliëntenraad)
Bereikbaarheid
Op iedere locatie is een postvak voor de cliëntenraad. Ook kunt u contact leggen met
cliëntenraadsleden via het servicecentrum op telefoonnummer: 0343 555 555 of per
e-mail clientenraad@iszdebrug.nl.
Bulletin
Met dit tweemaandelijkse bulletin willen de cliëntenraden van ISZ De Brug cliënten,
familie en belangstellenden op de hoogte houden van hun activiteiten. Wilt u dit
bulletin per e-mail ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
clientenraad@iszdebrug.nl.

