Nieuwsbrief
Maart 2020

Samen
Sterk

In deze extra nieuwsbrief ‘Samen Sterk’ bundelen wij zo
veel mogelijk de geweldige initiatieven die ontstaan binnen
en buiten Vilente, voor en door bewoners, medewerkers,
vrijwilligers, familie, buurtgenoten en de gemeenschap
rondom onze locaties. Bedoeld ter inspiratie, steun, om de
saamhorigheid te benadrukken en om onze dankbaarheid
voor ieders inzet te tonen: samen staan we sterk!

Vragen over het coronavirus in het algemeen? Ga naar ‘veelgestelde vragen en de antwoorden’ op
de website van het RIVM. Vragen over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in relatie tot
Vilente? Mail dan naar corona@vilente.nl of kijk op onze website voor antwoorden.
Heb je ideeën om iets extra’s te doen voor bewoners mail dit dan naar info@vilente.nl.
Al die mooie, positieve berichten van acties op jullie locatie mogen naar communicatie@vilente.nl.
Er wordt zo veel mogelijk gedeeld via de Vilente social media-kanalen.
Mocht je benaderd worden door de pers neem dan contact op met communicatie via
communicatie@vilente.nl. Dank je wel!

Beste collega’s,
De wereld, Nederland en onze directe omgeving wordt geraakt door het
coronavirus Covid-19. Ook Vilente merkt al gedurende ruime tijd de effecten
daarvan. Jullie uiteraard ook.
Mijn grootste zorg is natuurlijk de gezondheid en veiligheid van onze
bewoners, onze cliënten en onze medewerkers. Het is van het grootste belang
dat de zorg aan kwetsbare ouderen door kan blijven gaan. Daar hebben we
jullie hard voor nodig. Daarom hebben we al diverse ingrijpende maatregelen
genomen, zoals een vroegtijdige bezoekersstop. Inmiddels is deze maatregel
ook landelijk afgekondigd door de overheid.
Wij beseffen dat dit enorm ingrijpend is voor het leven van onze bewoners
en hun geliefden. We doen er alles aan om zo goed mogelijk te voorzien
in de behoefte aan contact. Denk hierbij aan het opzetten van beeldbellen
tussen bewoners en hun geliefden en het in laten spreken van video- en
audioboodschappen. Daarnaast is Vilente ook blij met allerlei spontane, lokale
initiatieven om onze bewoners en onze medewerkers een hart onder de riem
te steken, zoals tekeningen, kaartjes, etc.
Vilente voert elke dag crisisoverleg om de stand van zaken te bespreken en
de genomen maatregelen te evalueren. Daar waar nodig vinden updates van
de maatregelen en instructies plaats. Vilente is bovendien nauw betrokken
bij regionale initiatieven om de zorg in de regio af te stemmen. Daarbij kan
gedacht worden aan het zo goed mogelijk verdelen en inzetten van de beperkt
beschikbare beschermingsmiddelen en het alvast nadenken over extra
capaciteit bij een mogelijke uitbraak in de regio.
Vooralsnog legt deze aanpak Vilente geen windeieren: er is nog geen enkele
bevestigde Corona besmetting geconstateerd, noch bij bewoners noch bij
medewerkers. Hopelijk houden we dat zo lang mogelijk vol. Mocht er toch
sprake zijn van een uitbraak of personeelsuitval, dan nemen we weer passende
maatregelen, waarbij de zorg en veiligheid van onze bewoners, cliënten en
medewerkers onverminderd bovenaan staat.
Inmiddels weten we dat het geen sprint maar een duurloop wordt, waarbij
er op verschillende momenten een groot beroep op eenieder kan worden
gedaan. Hou daar vast rekening mee. Zorg voor jezelf en let op elkaar. We
hebben elkaar voorlopig erg hard nodig!
Samen Sterk!
Ton Poos
Ps. Mocht je in de gelegenheid zijn, kijk dan de komende weken eens op de
website van vilente vitaal. Hier vind je tips om in deze tijd mentaal en fysiek
fit te blijven, te ontspannen, snel te koken, tips om de kinderen te vermaken
en dergelijke.
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Voor iedereen
die vragen heeft...
Vanuit het e-mailadres corona@vilente.nl en via de
berichten in Ons blijf je op de hoogte van de meest recente
maatregelen en wat die voor jouw werk betekenen. Maar
krijg je nu te maken met vragen van familie, naasten en
vrijwilligers van bewoners en cliënten? Dan kan je ze ook
verwijzen naar onze website. Hierop staan veelgestelde
vragen en vind je links naar RIVM en Actiz over bijvoorbeeld
de bezoekersstop.

Tips voor muziek
op de huiskamer

“Het is heel goed mogelijk om met muziek de
kwaliteit van het leven van onze bewoners te
verbeteren.”
Muziek ontspant als iemand onrustig is. Muziek activeert en
verbetert de stemming. Muziek leidt af op stressvolle momenten.
Onze bewoners hebben meestal hun hele leven muziek geluisterd
en mogelijk ook muziek gemaakt. Ze krijgen door muziek vaak
weer herinneringen terug. Muziek is eigenlijk onmisbaar bij het
creëren van een prettige sfeer, zowel thuis als in het verpleeghuis
(NVvMT, 2019).
Wat kun je nou zelf gemakkelijk inzetten om met muziek de
bewoners een prettig en veilig thuisgevoel te bezorgen? Wij als
muziektherapeuten werken binnen alle locaties van Vilente en
denken graag met je mee. We hebben een aantal tips op een
rijtje gezet die iedereen kan gebruiken. We hopen hiermee wat
handvatten te geven, zodat het gebruik van muziek op elke

Brochure ‘Tips voor
muziek in de huiskamer’
Download de brochure

huiskamer vanzelfsprekend wordt.”
Veel plezier & succes!
Imke & Dieuwke
i.wiersma@vilente.nl
d.vdheide@vilente.nl

Liedje ‘Samen Sterk’
En heb jij het liedje al gehoord dat
Dieuwke en Imke speciaal voor jullie
hebben gemaakt? Samen staan we
sterk! Echt mooi!

Bekijk de video
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Lieve collega’s,
Hieronder zie je zo’n beetje alle
berichten die tot nu toe vanuit de
Vilentekanalen zijn geplaatst. Wat een
mooie initiatieven zijn er zowel van
binnen als van buiten ontstaan.
Alles dat bijdraagt aan het welzijn van
de bewoners en cliënten, hun naasten
en van jullie zelf, mag je blijven delen
via communicatie@vilente.nl
#dankbaar!

“Zelfs RTL Nieuws kwam bij ons terecht en interviewde
de 91-jarige Riet en collega Marieke van Mooi-Land.”

Bedankt voor het lezen!

