ZORGGROEP DE HOOIMIJT BIEDT (WEER) PERSPECTIEF
VERDUBBELING AANTAL MENSEN MET DEMENTIE IN 2040?
een deel terug in het leven van een partner, vader of
moeder die kampt met dementie Met de afleiding
en de zorg die wij hen bieden, hebben zij weer een
doel, voelen ze zich betrokken bij de activiteiten
die ze bij ons ondernemen en ontwikkelen
zich bij sommigen ook nieuwe interesses. Met
andere woorden, wij bieden hen weer uitdaging
en perspectief. Hoe laagdrempelig de taken ook
Lisanne en Sienie Fischer zijn die zij doen. Sommige bezoekers voelen zich
medeverantwoordelijk voor de verzorging van
de dieren en de tuin en beschouwen het als hun
werk wanneer ze weer naar De Hooimijt gaan.
n onze vorige column hebben we verteld wie
Daarbij willen wij ook gezegd hebben dat onze
we zijn en wat we doen voor kwetsbare ouderen
medewerkers gekwalificeerd zijn om dit werk te
die veelal met geheugenproblemen kampen.
doen. Zij hebben echt de feeling om mensen met
We kunnen het belang van ongedwongen en
dementie door de dag te loodsen, te begeleiden
zinvolle dagbesteding niet genoeg benadrukken.
en wanneer noodzakelijk af te
Het prikkelt de oudere die
als gevolg van dementie
‘Wij voegen heel vaak leiden als bijvoorbeeld onrust
dreigt. Wij zijn trots op onze
vergeetachtig is, verminderde
interesse toont en in een nog een aantal blije jaren medewerkers en leiden ook
aspirant zorgverleners op in
eenzame vicieuze cirkel
toe aan het leven van dit dankbare mensenwerk.
dreigt te belanden, wanneer
Er wordt gewerkt met een
hij of zij ‘aan hun lot worden
kwetsbare ouderen’
multidisciplinair team. We
overgelaten’. Wij voegen
vinden het heel belangrijk
heel vaak nog een aantal
om hoog gekwalificeerde mensen te hebben
blije jaren toe aan het leven van deze ouderen.
om onze zorg op niveau te houden voor
Wij bieden hen een veilige haven op een van
een doelgroep die, volgens de prognose van
onze vestigingen, waar zij onder begeleiding
Alzheimer Nederland, behoorlijk groeit. Uit
activiteiten kunnen ondernemen die hen
onderzoek dat zij hebben uitgevoerd waren er
afleiding bieden. Vanuit professionalitet, warme
vorig jaar in de gemeente Emmen 1900 mensen
betrokkenheid en persoonlijke aandacht geven
met dementie. Dat aantal zal over twintig jaar
wij hen (weer) een ‘thuisgevoel’. Dat biedt ook het
ongeveer verdubbeld zijn. Een signaal, dat voor
thuisfront lucht en nieuw perspectief omdat wij
wat betreft de zorgproblematiek en hoe daarop
hen ontlasten van een zorg waarin ze zelf soms
in te spelen, code rood moet zijn voor onze
tegen wil en dank tekortschieten. Zorggroep de
gemeentepolitiek.
Hooimijt voegt kwaliteit toe of brengt dat voor
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meer weten? kijk op www.zorggroepdehooimijt.nl

