Wat hebben we te bieden?
Voor welke bewoners is de
woonkamer bedoeld?
De woonkamer is een gemeenschappelijke
ruimte waar bewoners terecht kunnen die
lichamelijk en/of psychisch afhankelijk zijn
en voor wie het alleen blijven op de kamer
te moeilijk wordt.
Hier krijgt de bewoner de extra zorg op
maat die hij/zij nodig heeft.

Warme zorg bieden is prioritair
Ons charter op de achterzijde toont hoe
wij als team omgaan met bewoners in de
woonkamer

Zelfzorgstimulatie
Bewoners zoveel mogelijk zelfcontrole
geven en hen hierin stimuleren
Validatie
Bewoners de ruimte geven om zichzelf te
zijn

Werkwijze en doelen
 Structuur aanbieden
 Een zinvolle dagbesteding
 Aandacht voor persoonlijke
waardigheid
 Aandacht voor individualiteit
 Bevorderen van sociale contacten

Realiteitsoriëntatietraining
Bewoners prikkelen in het hier en nu
Biografische analyse
Het actief ontdekken van het
levensverhaal van de bewoner
Reminiscentie
Het actief oproepen van herinneringen
en hierover in gesprek gaan

 Bieden van een veilige omgeving
 Waarborgen van levenskwaliteit

Muziektherapie
Muziek als medium in al haar
verschijningsvormen

Creatieve therapie
Werken met seizoens- of tijdsgebonden
thema’s

Psychomotorische therapie
Bewoners activeren met fysieke
inspanningen, aangepast aan hun
mogelijkheden
Voorleesmoment
Door middel van woord en beeld de
talenten en interesses van bewoners
uitdiepen

Zintuiglijke prikkeling
Aanwenden van geur, kleur, smaak en
tast tijdens verschillende therapeutische
sessies: bv. aromatherapie, fruitdag,
handmassage…

Maaltijdbegeleiding
Structuur en hulpverlening op maat

Praktisch
De woonkamer is dagelijks
geopend:
van 10u30 tot 12u30
en
van 14u tot 18u
Het volledige zorgteam staat steeds
klaar om naar uw vragen of
opmerkingen te luisteren. We
nemen ze mee ter bespreking en
trachten hier steeds mee op weg te
gaan.
We zijn een open huis en nodigen u
uit om deel te nemen aan het
gebeuren.

Een kennismaking met
de woonkamer
Het Hof
Woonzorgcentrum met
assistentiewoningen
Hofstraat 134-138
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/760.19.60
Email: hethof@hethof.be
www.hethof.be

‘Samen zijn
Is samen lachen, samen huilen
Leven door dicht bij elkaar te zijn
Samen zijn
Is sterker dan de sterkste storm
Gekleurder dan ’t grauwe om ons
heen
Want samen zijn, ja samen zijn
Dat wil toch iedereen’
~ Paul De Leeuw ~

