Op tv: Omroep Gelderland bezoekt radicale
vernieuwer Sensire
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Bekijk de uitzending van ‘Gelderland Vandaag’ van Omroep
Gelderland. Ze brengen een bezoekje aan zorginstelling
Sensire. Marleen van der Sijs, is namens Sensire in de
Achterhoek betrokken bij het initiatief Radicale Vernieuwing
Verpleeghuiszorg. “We willen bereiken dat bewoners van
Vorden ‘lid’ blijven van de samenleving en hun familie als ze
in verpleeghuis De Lindenhof komen wonen.”

Van waarde zijn
Een manier waarop mensen in Vorden zich inspannen om dat dat wat er voor mensen toe doet
uitgangspunt van de zorg te laten zijn. Dus dat wat belangrijk is voor iemand die in het verpleeghuis woont
of komt wonen. Maar ook dat wat van betekenis is in het leven van naasten en zorgmedewerkers.
Voor hen allemaal kan het van waarde zijn als mensen die in De Lindenhof wonen contact kunnen hebben
met mensen die hen dierbaar zijn, of met kennissen. Dat zij betrokken kunnen blijven en raken bij wat er
leeft en speelt in de omgeving waar je woonde voordat je naar het verpleeghuis ging. Dat je kunt blijven
doen wat je leven zin geeft. En dat waar ook anderen, en de gemeenschap om je heen iets aan kunnen
hebben. Heel logische dingen, waarvoor het belangrijk kan zijn dat je naar plekken toe kunt, buíten de
muren van het verpleeghuis. Maar dát is nog niet vanzelfsprekend.

Dat kan anders
Vanuit de gedachte dat dat anders kan, werken mensen in en rondom De Lindenhof daar nu aan. In het
kader van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Omroep Gelderland bracht een bezoekje en deed er
verslag van in een uitzending van ‘Gelderland Vandaag’ (vanaf 9.18 minuten).

Meer weten
https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/op-tv-omroep-gelderland-bezoekt-radicale-vernieuwer-sensire/

Sensire schreef zelf dit over het bezoek.
Uitgebreid interview met Marleen van der Sijs over de radicale vernieuwingsaanpak van De Lindenhof

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Ervaringen van bewoners, naasten en medewerkers
Trefwoorden: Bewoners, Communicatie, Medewerkers, Naasten, Sensire
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