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Studenten met ‘Talent voor Zorg’
Rotterdam – Om u ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat er genoeg jonge verpleegkundigen en
verzorgenden worden opgeleid. Het zou zonde zijn als studenten
vervolgens uitvallen vanwege problemen thuis. Deze studenten
worden geholpen met het project Talent voor Zorg. Laurens is één
van de samenwerkingspartners van dit project in Rotterdam.
Sinds eind mei heeft Rotterdam een Talent voor Zorg-project. Iris Dirks,
senior adviseur van Laurens: “Samen met de gemeente Rotterdam, het
Albeda College, woningcorporatie Woonbron en Flexis Jeugdplein is
Laurens dit initiatief gestart. Wij willen leerlingen die een zorgopleiding
volgen aan het Albeda College de kans geven om hun opleiding af te ronden. Het gaat om jongeren die door problemen in hun woon- en leefsituatie
dreigen uit te vallen op school. Door onstabiele gezinssituaties of weinig
ruimte of tijd kunnen ze hun aandacht niet voldoende richten op hun opleiding.”
Rust en ruimte
De oplossing? “Wij bieden deze jongeren een nieuwe woonruimte van
woningcorporatie Woonbron aan. Deze woonruimte betalen ze zelf en
hier vinden ze de rust en de ruimte om zich met hun opleiding bezig te
houden. De jongeren wonen ineens zelfstandig en dat is even wennen,
dus ze worden gecoacht door medewerkers van Flexis Jeugdplein.
Wanneer ze voor hun opleiding stage moeten lopen, kunnen ze terecht
bij Laurens. Deze jongeren zijn enorm gemotiveerd en we willen hun
motivatie en talent graag benutten en inzetten”, zo vertelt Iris.
Stuk zelfstandiger
De eerste drie studenten zijn inmiddels gestart met het project. Eén van
hen is Cassy van Pinxteren (18). Cassy is tweedejaars student verzorgende aan het Albeda College. “Er werd een presentatie gegeven over het
project. Het sprak mij meteen aan, want het liep bij mij niet zo lekker,
waardoor ik mij niet goed kon richten op schoolwerk.” Na verschillende intakegesprekken kon
Cassy deelnemen aan Talent voor Zorg. Ze ging
op zichzelf wonen en liep afgelopen schooljaar
stage bij Laurens De Naber. Na de zomervakantie
is ze gestart met haar stage bij Laurens Dijkveld.
Cassy: “Het gaat goed met me. Soms is het nog
best wennen dat ik op mezelf woon, maar ik ben
er ook een stuk zelfstandiger door geworden!”
De gedreven Cassy heeft bovendien grootse
plannen: na haar driejarige opleiding wil ze dolgraag doorleren voor verpleegkundige.

Cassy van Pinxteren

Het Laurens Orkest is geboren!
Rotterdam – In uw buurt start binnenkort Het Laurens Orkest, een orkest voor bewoners, Zorg aan Huis-klanten, buurtbewoners en
mantelzorgers van Laurens. Dit initiatief won onlangs de tweede prijs bij de Cultuurprijs IJsselmonde.
Afgelopen juli nam Laurens deel aan de Cultuurprijs
voor de deelgemeente IJsselmonde. Laurens diende een plan in voor Het Laurens Orkest. Rianne van
Dorp, projectmedewerker kunst en cultuur, bedacht
dit leuke idee: “Binnen Laurens is er geen orkest. Ik
heb vroeger muziek gemaakt en ik denk dat hier binnen Laurens ook veel animo voor is. Bij de Cultuurprijs waren zo’n vijftien inzendingen die, net als ons
project, gericht waren op kunst en cultuur. Wij eindigden op de tweede plek en daarmee wonnen
we een mooi geldbedrag. Dit bedrag kunnen
we goed gebruiken bij het opstarten van Het
Laurens Orkest. We hebben grote ambities,
maar we willen de kosten tegelijkertijd laag
houden.”
Plezier hebben
“Het orkest is bedoeld voor bewoners, Zorg aan
Huis-klanten, buurtbewoners en mantelzorgers
van Laurens. De doelgroep is eigenlijk iedereen die
houdt van muziek maken. Plezier hebben en elkaar
ontmoeten staat centraal. Heeft u geen ervaring of

kunt u geen muzieknoten lezen? Geen probleem. We verwelkomen graag
beginnelingen en gevorderde musici! We hebben instrumenten aangeschaft die u zonder ervaring kunt bespelen”, aldus de initiatiefneemster.
“Zingen kan trouwens ook, maar het is geen koor.”
Samenwerking met conservatorium
Het orkest staat onder leiding van een dirigent van het Rotterdamse conservatorium CODARTS. Rianne: “Wij werken samen met dit conservatorium. De dirigent wordt ondersteund door enkele studenten. Het is leuk
dat deze kunstenaars gaan samenwerken met ouderen, zodat jongeren
in aanraking komen met ouderen en zorg. Ook willen we kunst en zorg
graag met elkaar verbinden. Dit wordt denk ik erg interessant. Het Laurens
Orkest staat nu nog in de kinderschoenen. Wanneer we officieel van start
gaan, zullen we een uitnodiging versturen. Het plan is om wekelijks bij
elkaar te komen op een doordeweekse middag. Wij hebben er al zin in!”
Houdt u van muziek of heeft u altijd een muziekinstrument gespeeld? Meld u dan aan voor Het Laurens Orkest! Voor aanmelden
of meer informatie kunt u terecht bij Rianne van Dorp, T 06 33 37
17 03 of via e-mail, r.vandorp@laurens.nl.
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Nieuwe
cliëntvertrouwenspersoon
Hannie Aartsen
Rotterdam – Bij Laurens vinden we het belangrijk dat u tevreden bent over
onze zorg en dienstverlening. Bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan
kunt u hierover praten met Hannie Aartsen, de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon (CVP) in deze regio. Aarzel niet, want alle gesprekken met Hannie zijn
vertrouwelijk.
Sinds 1 mei is Hannie Aartsen de cliëntvertrouwenspersoon voor twaalf Laurenslocaties en Laurens Zorg aan Huis. Daarnaast werkt Hannie bij het Erasmus
Medisch Centrum als onderwijscoördinator Medische Ethiek. Hannie: “Deze twee
banen hebben veel raakvlakken. Bij het
Medisch Centrum geef ik les over dilem-

“Mijn eerste zorg gaat uit
naar uw welzijn.”
ma’s in de zorg. Bij Laurens kom ik deze
dilemma’s in de praktijk tegen. U en uw
mantelzorger kunnen met allerlei zaken
bij mij terecht. Wanneer u bijvoorbeeld
ontevreden bent over de zorg of behandeling, of wanneer u een hoogoplopend meningsverschil heeft met een medewerker.
Laurens raadt u aan deze klachten en meningsverschillen eerst te bespreken met
de teamleider van uw afdeling of van Zorg
aan Huis. Lost dit niets op, dan zal ik u op
vertrouwelijke wijze ondersteunen.”

Beide kanten
Hannie heeft een vaste werkwijze. “Ik ga
altijd naar de klant toe - eventueel thuis –
en ik luister naar het probleem. Dan breng
ik de andere kant van het verhaal in kaart.
Deze fase doe ik zo zorgvuldig mogelijk,
want soms is er sprake van een ingewikkeld of emotioneel probleem. Vervolgens
zoek ik naar oplossingen. Het is daarbij belangrijk om te horen welke verwachtingen
u heeft”, aldus de cliëntvertrouwenspersoon. “Mijn eerste zorg en aandacht gaat
uit naar het welzijn van de klant.”
Ouderenmishandeling
Naast cliëntvertrouwenspersoon is Hannie
ook aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. “Het klinkt misschien vervelend,
maar ouderenmishandeling komt wel degelijk voor. Denk hierbij aan lichamelijke, psychische en financiële mishandeling, maar
ook verwaarlozing. Vermoedt u dat iemand
wordt mishandeld, of wordt u zelf mishandeld? Dan kunt u dit bij mij melden. Ik zal
u begeleiden en de nodige procedures in
gang zetten.”

Heeft u behoefte aan een gesprek met Hannie Aartsen?
Ze is te bereiken via telefoon, T 06 49 20 56 47 (spreek
gerust de voicemail in) of via e-mail, h.aartsen@laurens.nl.

Behandel uw slikprobleem bij Laurens
Rotterdam - Heeft u problemen met slikken? De logopedisten van Laurens Antonius IJsselmonde helpen u graag bij dit probleem.
Ze maken gebruik van verschillende behandelmethodes die zeer effectief zijn gebleken.
U gebruikt uw mond niet alleen om te spreken, maar ook om te eten en
te drinken. Hierbij slikken we gemiddeld 600 keer per dag. Slikken is van
essentieel belang. Bij slikstoornissen kan uw speeksel of voedsel naar uw
longen gaan, in plaats van naar uw slokdarm. Deze slikproblemen kunnen
ontstaan na een hersenletsel of een aandoening van het zenuwstelsel.
Soms ontstaan slikproblemen door stress of ouderdom. De slikspieren
worden dan niet of niet goed aangestuurd.
Logopedist Erwin Scholten is gespecialiseerd in slikstoornissen: “Slikproblemen zijn erg vervelend. Vaak zorgt het voor een angstig gevoel. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld niet normaal eten of drinken. Zij krijgen

sondevoeding of aangepaste voeding. Onze vakgroep Logopedie heeft
verschillende behandelmethodes ontwikkeld waarmee we mensen van
hun slikproblemen kunnen afhelpen.”
FEES-onderzoek
Sinds 2009 hebben de logopedisten van Laurens Antonius IJsselmonde
zich toegelegd op het FEES-onderzoek. FEES staat voor Functionele Endoscopische Evaluatie van het Slikken. Erwin: “Via een slangetje in de neus
kunnen we met een camera de keelholte bekijken. Dit doet geen pijn. We
laten de persoon wat eten en drinken, zodat we kunnen zien hoe de voeding van de mond naar de slokdarm wordt vervoerd. Deze methode werkt
erg praktisch, want je ziet eventuele problemen gelijk op het scherm.”
Biofeedback
“De spieren die verantwoordelijk zijn voor het slikproces zijn zo klein dat
je ze niet bewust kan voelen of aansturen”, aldus Erwin. “Daarom plakken we de huidelektroden op de hals. Deze elektroden staan in verbinding
met het computerscherm. Wanneer iemand de slikspieren gebruikt, dan
zien we dit terug in een grafiek op het scherm. Op deze manier kunnen
we mensen laten oefenen met het aanspannen van hun slikspieren. We
oefenen controle, kracht en coördinatie, zodat ze leren om hun spieren
bewust aan te spannen.” Deze zogenoemde Biofeedback-methode werkt
erg goed. Erwin: “We helpen mensen echt van hun slikprobleem af. Zo
behandelden we patiënten die al anderhalf jaar sondevoeding kregen. Na
drie maanden behandeling konden ze weer normaal eten. Dit zijn echt
verbluffende resultaten!”

Logopedist Erwin Scholten aan het werk

De logopedisten van Laurens Antonius IJsselmonde zijn onder
andere gespecialiseerd in slikproblematiek. U kunt hen bereiken via
telefoon, T 010 479 86 35, of via e-mail, ay.logopedie@laurens.nl.
Of bekijk de website www.delogopedistrotterdam.nl.

