Poorthuis
In de Poort van Nieuw-Beijerland, is locatie Poorthuis gelegen. In deze groepswoning, die in november
2011 in gebruik is genomen, is plaats voor zeven cliënten van Reformatorische gezindte.
De groepswoning is op de begane grond gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn woningen.

Identiteit

De woning

Poorthuis heeft een reformatorische identiteit.
Gods Woord, zoals opgevat in de protestantse
traditie en herkend wordt in de drie formulieren
van enigheid, is bepalend bij de zorg- en dienstverlening, aan de bewoners. Het reformatorische
karakter van Poorthuis is te herkennen in de huisregels, waarin de identiteit vertaald wordt naar het
dagelijkse praktisch handelen en de te ondernemen activiteiten. Zorgwaard werkt hierbij nauw
samen met de identiteitscommissie, waarin vertegenwoordigers van de aangesloten Reformatorische kerken zitting hebben.

Poorthuis biedt plaats aan zeven
bewoners. Zij hebben allen een
eigen, ruime kamer en maken gezamenlijk gebruik van een grote
huiskamer. Bewoners maken ook
gezamenlijk gebruik van het sanitair, er zijn diverse badkamers met
toilet. Ook is in de woning een
ruimte voor de wasmachine, droger, koelkast/diepvries en een berging.

Kleinschalig wonen

De zitslaapkamer is volledig gestoffeerd. In verband met de werkomstandigheden van de medewerkers worden bed en linnenkast door Zorgwaard verstrekt. De overige inrichting van de
zitslaapkamer mag door de bewoner en de familie
zelf worden bepaald. Goede verlichting is hierbij
wel erg belangrijk t.b.v. de zorgmedewerkers.
Foto’s en schilderijtjes e.d. kunnen aan de muur
worden gehangen via een railsysteem

Kleinschalig groepswonen is zorg voor mensen
met dementie in een huiselijke en herkenbare
omgeving. De bewoners vormen met elkaar een
huishouden. De medewerkers maken deel uit
van dit huishouden en sluiten, in de ondersteuning en de zorg die zij verlenen, zo veel mogelijk
aan bij de leefstijl en de voorkeuren van de bewoners. De groepswoning is het huis van de bewoners en zij vormen als het ware een gezin,
waarin zich ook de dagelijkse taken afspelen die
in het huishouden gebeuren.
Er is een huiskamer, er wordt gekookt en gemeenschappelijk gegeten. Daarnaast hebben de
bewoners een eigen kamer om zich terug te trekken.
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Team
Elke bewoner krijgt een EVV’er (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) toegewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom
de bewoner.
Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden, 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 men thuis ook gewend was te doen,
hieraan kunnen bewoners deelnemen.
Uiteraard zijn er ook andere activiteiten
mogelijk. Er zijn (luister)boeken, tijdschriften en spelletjes en er is een
krant, het Reformatorisch Dagblad. Ook
is er de mogelijkheid om naar muziek te luisteren.
Uiteraard sluiten de activiteiten aan bij de reformatorische identiteit van de woning. Creatieve bezigheden en uitstapjes zijn ook mogelijk. Het is zeer
wenselijk dat familie hierbij betrokken wordt. Bij uitstapjes wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Religieuze begeleiding
Bij gebruik van de maaltijden gaat een bewoner of
medewerker, voor in gebed en leest een gedeelte
uit Gods Woord. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de Statenvertaling.
‘s Avonds wordt een dagsluiting gehouden door één
van de medewerkers. Het houden van een persoonlijk morgen- en avondgebed wordt gestimuleerd. In beginsel wordt de "weeksluiting", in de
vorm van een Bijbelkring, verzorgd door een ambtsdrager uit één van de betrokken kerkelijke gemeenten. Uiteraard wordt
deelname aan de zondagse kerkgang gestimuleerd, evenals de overige activiteiten vanuit de kerkelijke
gemeenten. Dit alles passend binnen de mogelijkheden en wensen
van de bewoner.

Pastoraat is een taak van de kerkelijke gemeente
waaruit de bewoner afkomstig is. Eén van de pastorale taken is het (huis)bezoek. Afhankelijk van de
wensen en mogelijkheden gebeurt dit individueel
en / of groepsgewijs.

Zondagsrust
In verband met de zondagsrust wordt verwacht dat
bewoners en de familie op zondag niet reizen, dan
wel dat dit tot een minimum wordt beperkt. Ook van
bezoek wordt verwacht dat zij de zondagsrust van
clienten zo veel mogelijk respecteren. Vanzelfsprekend kunnen er omstandigheden zijn waarbij wel
gereisd en wel op bezoek gegaan kan worden.
Overleg hierover met de EVV’er is dan van belang.
Poorthuis kent, naast het respecteren van de zondagrust, geen bezoektijden of bezoekregels; iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De
beste tijd om langs te komen wordt door de bewoners bepaald. Indien gewenst geeft de medewerker
van de woongroep hierover een advies. Tijdens bezoek wordt geadviseerd om gebruik te maken van
de eigen zitslaapkamer, vooral bij meerdere bezoekers. Uiteraard is het bezoek ook welkom in de
huiskamer, er dient hierbij wel rekening te worden
houden met de andere bewoners. Uiteraard zijn
bewoners vrij om met bezoek naar buiten te gaan,
dit moet natuurlijk wel even gemeld worden.

Cliëntenraad 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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