Bliekenhof
Bliekenhof in Klaaswaal is vernoemd naar de naam ‘Blieken’, zo werden vroeger de inwoners van
Klaaswaal genoemd. De gezamenlijke ingang van het pand biedt toegang aan diverse gebruikers, van
jong tot oud. Bliekenhof biedt plaats aan 7 cliënten (psychogeriatrie). De bewoners van Bliekenhof kijken uit over de bedrijvigheid van Klaaswaal.
De woning
Vanuit de moderne kamers, ruime huiskamer of
vanaf het gezamenlijke balkon (boven huisartsenpost) is te zien dat er op steenworp afstand
een supermarkt, apotheek en huisartsenpost
aanwezig zijn. De woning beschikt over een eigen entree, een huiskamer en een keuken, 7
zitslaapkamers en meerdere badkamers met
toilet. Tevens is er een ruimte voor de wasmachine, droger, koelkast/diepvries en een berging. U krijgt een eigen kamer toegewezen en
maakt gezamenlijk gebruik van de aanwezige
badkamers met toilet. De zitslaapkamer is volledig gestoffeerd. Er is ruimte voor uw eigen meubilair U kunt voorwerpen aan de muur hangen
via een railsysteem, er mag niet in de muur worden geboord. Er wordt een zelfstandig huishouden gevoerd en de dagelijkse gang van zaken
wordt gezamenlijk met de bewoners bepaald. In
de woning wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in een huiselijke sfeer te wonen en te werken.
Team
Elke cliënt krijgt een EVV’er (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) toegewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg
rondom de cliënt. Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, leerlingen en
stagiaires, die gezamenlijk zorgen voor een zo
aangenaam mogelijk verblijf.

Het verplegend personeel werkt in wisselende
diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. De medewerkers
staan onder leiding van een zorgmanager.
Activiteiten
Omdat er een gezamenlijke huishouding wordt
gevoerd zijn er dagelijks terugkerende huishoudelijke activiteiten die u thuis ook gewend was
te doen, hieraan kunt u deelnemen. Uiteraard
zijn er ook andere activiteiten mogelijk. Er zijn
(luister)boeken en spelletjes, er is een krant,
een radio, televisie en dvd/videospeler. Maar
ook creatieve bezigheden behoren tot de mogelijkheden. Het is zeer wenselijk dat uw familie
hierbij betrokken wordt. Bij uitstapjes wordt een
eigen bijdrage gevraagd.
Geestelijke verzorging
In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect
en het geestelijk welzijn. In Bliekenhof wordt
maandelijks een pastoraal uur gehouden door
de geestelijk verzorger. Tijdens dit uur wordt er
gezamenlijk gezongen en vindt er een gesprek
plaats n.a.v. een Bijbelgedeelte of een Bijbels
thema.
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Clientraad en -commissie
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle
cliënten van Zorgwaard. De Cliëntenraad wil
graag weten wat er bij de cliënt leeft. De Cliëntenraad wordt gevoed door de cliëntencommissies. Iedere locatie heeft een vertegenwoordiging. Er is altijd plaats voor nieuwe leden, zowel
in de cliëntencommissies als in de Cliëntenraad.
Zie de flyer ’Cliëntenraad’ voor meer informatie.
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