
Voorheen De Arcade, huiskrant van De Regenboog. Omdat bruggen mensen verbinden.

De zomer van 2020 #Samenzorgenvoorelkaar

Wanneer het deze zomer mooi weer was (vaak!) en wanneer

ook Corona het toeliet (soms iets minder vaak) stonden de dj-

vrijwilligers Jan&Ludwina en Guido&Leo klaar met de discobar.

Draaitafel en geluidsinstallatie buiten, terrasdeuren open,

bewoners van één afdeling op veilige afstand op de eerste rij...

Zwoele vakantiemuziek, plezante meezingers of dansnummers,

ambiance verzekerd binnen en buiten De Regenboog!

Maandelijks tijdschrift van WZC De Regenboog. Jaargang 3 - oktober 2020, nummer 9 • P.B. 2070 Zwijndrecht - 8/5185 - P 006448
VU: VZW Zorg-Saam WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht, afgiftekantoor: Antwerpen X.

WZC De Regenboog
oktober 2020



SAMEN THUIS - WZC DE REGENBOOG

Dag van de ergotherapeut

Op 27 oktober is het de dag van de ergotherapeut. Daarom zetten we graag
dit beroep even in de kijker, want ook bij ons in De Regenboog loopt u
geregeld al eens een ergotherapeut tegen het lijf.
Ergotherapie is een paramedisch beroep. Ergotherapeuten werken nauw
samen met andere paramedici zoals kinesisten en logopedisten. Samen
trachten wij 4 aspecten van de mens positief te beïnvloeden, nl. het mentaal
welbevinden (vb. het geheugen), het fysieke welzijn (het lichaam), de sociale
interacties (contacten) en het gevoelsleven.
Als ergotherapeut gebruiken we hiervoor allerlei activiteiten waarbij deze
aspecten aan bod komen, met als doel de zelfstandigheid en het welbevinden
zo lang mogelijk te behouden en te stimuleren. De activiteiten zijn
grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses, zodat de
zelfwaarde en zelfrespect van de bewoner behouden blijft. Er wordt
individueel bekeken wie al dan niet nood heeft aan ergotherapie.

Huiskamerviering
Zoals de naam het zegt, houdt pastoraal werker Bert de
viering in de huiskamer van elke afdeling. Hij komt naar ons
toe om samen de viering in huiselijke kring te beleven.
Het is nog een beetje zoeken en bijsturen hoe bewoners
optimaal bij deze viering kunnen betrokken worden, maar we
zijn op de goede weg. Elke maand wordt een ander thema
uitgewerkt.
Deze keer stond de heilige Franciscus centraal, de
patroonheilige die niet alleen van mensen hield, maar ook
een hart had voor dieren. Bert illustreerde dit met twee
verhalen waaronder de legende van de preek voor een groep
vogels.
Als opener en als afsluiter hoorden we de zachte, prachtige
stem van Frère Allessandro, monnik pater Franciscaan van
Assisi. We werden er allemaal stil van, zo mooi was het!

Anita De Vogelaere

De ergo’s hier in de Regenboog zijn dagelijks druk in de
weer met:

• Bewoners te begeleiden tijdens activiteiten van het
dagelijks leven, zoals wassen, kleden, eten, drinken,
vrije tijd… We observeren wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn en gaan samen op zoek naar de
optimale handelingsmethode. We leren technieken
aan, voorzien de juiste hulpmiddelen en zodra dit
volledig aansluit bij de bewoner wordt dit
doorgegeven aan het zorgpersoneel. Zo kunnen ze
samen met ons en de bewoner de zelfredzaamheid
zolang mogelijk behouden.

• Afnemen van testen om de individuele problemen en
noden in kaart te brengen.

• Het geven van fysieke revalidatie van de bovenste
ledematen. Zowel in groep als individueel worden
bewegingsactiviteiten aangeboden om de
spierkracht, grijpfunctie, fijne motoriek en
sensibiliteit te onderhouden, te stimuleren of te
verbeteren. Dit kan soms het grote verschil maken of
iemand nog zelfstandig zijn glas kan opheffen om te
drinken of zelf zijn bestek kan hanteren.

• Als zelfredzaamheid niet meer aan de orde is, zullen
we ons richten op comfortzorg en op de kwaliteit van
leven op een passieve manier. Dit met behulp van
snoezelen en snoezelbaden, relaxerende massages
en het voorzien van een goede lig- en zithouding,
aangepaste hulpmiddelen en positioneringskussens.

• Groepsactiviteiten zoals geheugentraining, zitdansen,
turnen, reminiscentie (praten over vroeger),
creatieve therapie, … komen veel aan bod. Deze
activiteiten zijn dan ook zeer populair. Ze zorgen niet
alleen voor beweging en activatie, maar hebben ook
een grote sociale factor. Het zorgt voor sociaal
contact en interactie met medebewoners. Dit geeft
een positief gevoel en verhoogt de zelfwaarde.

Misschien hebben jullie wel al eens deelgenomen aan onze
grote zitdansactiviteit. We zitten dan met z’n allen buiten op
de terrassen, verschillende afdelingen nemen deel en we
zingen en dansen samen op leuke muziek. Op zo'n moment
stimuleren we het fysieke welzijn door te bewegen. Het is
een groepsactiviteit die zorgt voor het sociale concept en de
samenhorigheid. Je moet je concentreren en inzetten om de
dansbewegingen mee te doen en te onthouden.
Ondertussen zorgt de muziek voor mooie herinneringen en
het maakt je vrolijk.
Als ergotherapeut hopen we elke bewoner een beetje te
versterken in zijn eigenheid en zijn mogelijkheden. We gaan
op zoek naar verborgen dromen die we samen nog kunnen
waarmaken.

Nathalie Vandijck



OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

IN DE KIJKER Bubbelactiviteiten

Wekelijks komt het mobiel café langs op de afdelingen.
Op afdeling Amethist hebben we het deze keer
gecombineerd met muziek uit de oude doos. Op de foto
ziet u enkele van onze bewoners genieten van een goed
glas wijn of biertje. Ondertussen halen we herinneringen
op. Zo hebben we de eerste herfstdagen gezellig
doorgebracht.

Amethist

Smaragd
In de zomer hebben wij als activiteit mooie
plantjes gezet voor op onze terrassen.
Heel de zomer stonden deze prachtig dankzij
de uitstekende verzorging door Elza Pauwels.
Zij heeft heel de zomer onze plantjes
watergegeven totdat ze uiteindelijk gesneuveld
zijn door de overmatige hitte.
Wij hebben deze zomerplantjes nu vervangen
door heidebloemekes. Elza blijft onze trouwe
watergeefster, nu 1 x per week omdat Erika’s
nu eenmaal minder water nodig hebben.
Dank je wel Elza!

Cement moet niet altijd
dienen om huizen te
bouwen.
Wij geven het een andere
betekenis.
Met een oude lap stof en
witte cement creëren wij
mooie bloemenvaasjes.

Turkoois

Op Saffier vond de activiteit ‘ Time’s up’ plaats.
Bij dit spel worden verschillende vaardigheden van de bewoners geprikkeld.
De bedoeling is om de gegeven woorden te kunnen uitleggen, uitbeelden,
tekenen of een opdracht uit te voeren.
Wie het snelste kan raden, krijgt een punt. Niet alleen goed voor de geest
en taalvaardigheid, maar ook lachen verzekerd!
P.S. Kan jij raden wat ze uitbeelden?

Saffier

Koraal

Sjoelen op Topaas is reuzefijn!
Ook al is het op veilige afstand
en in onze kleine bubbel.
Het allerbelangrijkste is dat we
samen kunnen zijn.

Elke bewoner heeft zijn eigen
karakter, kwaliteiten.Dat maakt
van hen een uniek persoon!

Wij geven hen zorg op maat.
Zo verrichten wij als
hulpverlener in de zorg een
goede daad.

Al die mensen hebben wij op
onze afdeling nodig, want dat
zorgt voor een huiselijke sfeer
binnen afdeling Topaas,
gewoon!Topaas

Op Koraal speelden we samen een spel. Gezellig samen op het terras en genietend van
de zon probeerden we als eerste vier op een rij te krijgen. Spannend ….
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Lees onze huiskrant nu ook digitaal: www.zorg-saam.be/de-regenboog
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Geef ten laatste 18 oktober je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een ijsje!
De winnaar van de vorige editie is Francois Vercauteren (bewoner afdeling Bethanië).

Redactieraad: Johan Bral, An De
Vlam, Gerrit Janssens, Leo Stoop,
Bert Thönissen, Nathalie Vandijck,
Veerle Verhelst, Tine Vermeulen,
Jan Verreth.

Vormgeving: An De Vlam

Fotograaf: Gerrit Janssens.

Pret en Verzet

Als zorgkundige ben je één van de

belangrijkste bouwstenen voor onze

bewoners. Dat spreekt van zelf, want je

helpt bewoners bij alle activiteiten van

het dagelijks leven. Je waakt over hun

hygiëne, verzorging, voeding, beweging

en rust. Je helpt mee om een

aangename woonomgeving te creëren.

Je stemt je zorg af op de individuele

behoeften, noden en wensen van elke

bewoner. En niet te vergeten, ben je

ook altijd het eerste aanspreekpunt

voor iedereen. Je biedt een luisterend

oor en helpt waar nodig, elke dag

opnieuw en je beschikt over een

bewonderenswaardig geduld.

Naast al deze taken ben je zonder het

vaak zelf te beseffen een emotionele

steun voor hen en help je ervoor te

zorgen dat ze zich goed voelen in het

WZC en je biedt ze een nieuwe thuis.

Alleen dit al maakt van jullie allemaal

HELDEN!

De voorbije maanden waren voor

iedereen enorm zwaar, zowel fysiek als

emotioneel. Maar samen hebben jullie,

alle zorgkundigen en verpleegkundigen

ervoor gezorgd dat deze onverwachte

corona-periode draaglijk was voor alle

bewoners. Jullie moesten nog extra de

handen uit de mouwen steken. Jullie

namen er heel wat taken bij die anders

door familie of vrienden gebeurden. Tot

op vandaag blijven jullie nog altijd

extra waakzaam om iedereen in goede

gezondheid te houden. En dit zorgt er

voor dat jullie niet zomaar helden maar

SUPERHELDEN zijn.

Daarom een welgemeende dankjewel

aan alle zorgkundigen en

verpleegkundigen die nog een eens een

welgemeend applaus verdienen op 21

oktober, want dan is het internationale

dag van de zorgkundigen.

Of zullen we het voortaan de

internationale helden dag noemen?

Nathalie Vandijck

21 oktober

Dag van de

zorgkundige
Op 15 oktober is het Internationale dag van de witte stok. Deze stok is
voor vele mensen die slechtziend of blind zijn een onmisbaar hulpmiddel
geworden. Als jullie volgende tekst lezen, komen jullie heel wat meer te
weten over deze “Witte Stok”. Het enige wat jullie nog moeten doen is de
ontbrekende woorden zelf invullen. Je kan kiezen uit de woorden die
onderaan in willekeurige volgorde staan. Ik wens jullie veel “witte stok
plezier”!

In 1568 schilderde ___________________ al blinde mensen die met een stok

liepen. Ook nu, ondanks de vele technologie blijft de witte stok onmisbaar

als je blind of zwaar slechtziend bent.

Weten jullie waarom blinde en slechtziende mensen een witte stok

gebruiken?

• Om aan anderen te tonen dat ze _______________ of slechtziend zijn.

• Om ermee te tasten en te _______________ .

• Omdat de klank van het _______________ hen veel zegt over waar ze

zijn.

Er bestaan _______________ soorten witte stokken:

1. De herkenningsstok

of __________________________

Deze stok is kort en je kunt hem _______________

Hij dient vooral om andere mensen te tonen dat je

slechtziend bent of blind.

Als je met deze stok aan het _______________ staat moet

alle verkeer stoppen om je te laten oversteken.

2. De taststok

De taststok is langer en je kan hem meestal ook

opvouwen.

Door hem als een soort voelspriet uit te zwaaien en op

de grond te tikken, kun je hindernissen ontdekken zoals

paaltjes, _______________ , verkeersborden en fietsen.

3. De Steunstok

De steunstok is er vooral voor _______________

slechtzienden.

Zij gebruiken hem als steun om niet te _______________ ,

maar ook om te tonen dat ze slecht zien.

VOELEN/ OPVOUWEN/ DREMPELS/ PIETER BRUEGHEL/

VALLEN/ STOPPEN/ GETIK/ ZEBRAPAD/ BLIND/ OUDERE/

SIGNAALSTOK/ DRIE


