27 maart 2020

Hoe gaat het in
Nij Dekama?

DE EERSTE WEEK
Vorige week donderdagavond sprak
premier Mark Rutte de woorden uit,
waarvan wij hadden gehoopt dat
deze woorden nooit zouden vallen.
De verpleeghuizen in Nederland
gaan op slot, ten gevolge van de
grote Corona crisis. Een virus wat
heel Nederland, Europa en zelfs de
Wereld in de ban houdt.
Op vrijdagochtend rond de klok van
11.00 uur ontvangt Nij Dekama
bericht vanuit het crisisteam van
Patyna, dat alle locaties van Patyna
tot nader orde op slot gaan. Het
team kijkt elkaar aan, we zijn er stil
van……

Lang kunnen we niet stil zijn, want
er is werk te doen. Bewoners,
contactpersonen, vrijwilligers,
iedereen moet op de hoogte worden
gebracht. Affiches worden gemaakt
en op de deuren gehangen. Terwijl
wij bezig zijn met al het regelen,
komen de inwoners van Weidum
met de eerste spontane acties. Er
zijn twee dames in de tuin die een
dans optreden geven , dit speciaal
voor de bewoners om ze een hart
onder de riem te steken.

VERTIER
In de email die is verzonden naar de
contactpersonen, waarin we lieten
weten dat mensen creatief moesten
zijn in het bedenken van
oplossingen. In tijden als deze, kom
je verder met mogelijkheden!
En of mensen creatief waren, de
ladder werd tegen de muur gezet,
om zo toch nog een glimp van de
naaste op te vangen. Of gewoon
even voor het raam zwaaien.
De inwoners van Weidum mogen
ook niet vergeten worden. Geweldig
hoe deze zich ook inzetten voor de
bewoners. Zo werden ze zowel
zaterdag als zondag verrast met een
prachtige optreden.
Naast deze initiatieven, worden we
in Nij Dekama ook verrast door
kaarten, tekeningen, chocola en
bloemen.
Hartverwarmend!

De beleving vanuit de zorg & bewoners
Graag vertellen wij u hoe de medewerkers en de bewoners deze
eerste week lockdown in Nij Dekama hebben ervaren.
Er gaat geen dag voorbij of het
onderwerp van de dag is Corona en
hoe we dit met zijn allen het beste
tegen kunnen gaan. Heftige beelden
en verhalen kom je overal tegen op
social media en tv. Dat maakt het
onvoorspelbaar, maar tegelijkertijd
ook angstig voor iedereen.
Gelukkig lijkt het voor nu nog ver
weg bij ons en nog belangrijker nog
weg van onze bewoners. Neemt niet
weg dat iedere dag en soms ieder uur
daar verandering in kan komen. Daar
zijn we allemaal bewust van.
Wat deze week vooral voorop stond,
hoe kunnen we de familie, die op dit
moment veel te ver weg staat van hun
naaste(n) toch zo dichtbij mogelijk
houden. De oplossing daarvoor blijkt
het beeldbellen.
Wat een uitdaging voor deze
leeftijdscategorie, maar de reacties
zijn goud waard, uitzonderlijke
blijheid dat men elkaar toch even kan
zien. Inmiddels al twee telefoons
beschikbaar om dit te realiseren. Het
is heftig om te horen en te zien dat
men elkaar zo moet missen. Wie had
twee maanden terug nou verwacht..

Naast het Corona gaat de dagelijkse
zorg met aandacht door en dit levert
door de afwezigheid van alle overige
disciplines ook creativiteit. Een
voorbeeld is, hoe gaan we nu toch de
fysio oefeningen oppakken? Er zal
toch voor een tal mensen dit van
belang zijn. Daarom kruipen we
allemaal even in de jas van de fysio
en gaan we volop wandelen over de
gang, wel 1 voor 1 natuurlijk. Dit is
voor iedereen goed.
Voor deze onzekere tijden is het
belangrijk met zijn allen er te zijn
voor de bewoner, maar ook voor
elkaar. Dan alleen zullen we ook deze
tijd weer door gaan komen. Dat het
maar snel weer zo mag zijn dat de
familie en hun naaste(n) hun
dierbare fysiek kan bezoeken en wij
allemaal de zorg en aandacht weer
zonder na te denken over besmetting
kunnen uitvoeren.

Pas goed op
jezelf
&
op elkaar

Activiteiten:
Het weekend zal er weer een buiten optreden worden verzorgd door Sytse
Haaima. Maandag gaan de medewerkers met de bewoners gymnastieken op de
gang, want we moeten natuurlijk wel lenig blijven!
dinsdag en donderdag organiseren we een kamerdeur bingo, dinsdag is de
beneden verdieping aan de beurt en donderdag de boven verdieping.
Volgende week laten we jullie weten hoe dit is gegaan!

