notulen van de verwantenraad

coronapandemie
De verwantenraad heeft zich natuurlijk zeer regelmatig
beziggehouden met de gevolgen van de coronapandemie.
Wat betekende het voor Dagelijks Leven, voor de bewoners,
voor de medewerkers , voor de verwanten en alle anderen
die bij de huizen van Dagelijks Leven betrokken zijn. Het
was en is een heftige tijd en het is een ontzettende klus
om met elkaar overeind te blijven. Er is een grote mate van
betrokkenheid bij iedereen en dat zorgt er voor dat Dagelijks
Leven nog steeds overeind staat. Ja er zijn mensen besmet
en zeker ook heel ziek geworden en overleden. Zion Jongstra
(de directeur zorg van DL) verwoordde het bijzonder: er
is gewoon af en toe sprake van een horror situatie en toch
moeten we met elkaar door. Als verwantenraad hebben we
vooral geprobeerd om betrokken te zijn, om het belang van
verwanten en dus bezoekers zo goed mogelijk naar voren te
laten komen en vooral iedereen een hart onder de riem te
steken. Bewoners en medewerkers hadden dat hard nodig.
Een paar opvallende zaken: mensen werkten vaak veel
langer dan hun officiële diensten, ze bleven gewoon,
‘s nachts, in het weekend of ‘s avonds, DL heeft heel snel
een eigen testsituatie ingericht waardoor heel snel duidelijk
kon worden of bewoners en medewerkers besmet waren.
De hoeveelheid uitzendkrachten kon beperkt worden
omdat het vaste team “gewoon” extra werkte en wanneer
er een bewoner echt achteruitging en op sterven lag, was
er wel ruimte voor bezoek en ondersteuning.
De verwantenraad is kritisch geweest op het toelaten van
bezoek, op originele manieren toch proberen elkaar te zien:
langs het hek, in de tuin, beeldbellen etc. Veel ideeën zijn
daar naar elkaar toe over geopperd.

De raad houdt zich ook vaak bezig in hoeverre de ene
locatie kan leren van de andere. Waarom gaat het heel
goed in juist die locatie en heeft de andere het moeilijker:
meer verloop van personeel, meer verwanten die kritisch
zijn, etc. Daarom heeft de raad een enquete opgezet onder
alle locatiemanagers in september en met de resultaten
gaan we met de directie in overleg om tot verbeteringen te
komen.

andere onderwerpen
De andere bespreekpunten zijn geweest: het z.g.
hitteprotocol, waardoor er nu meer airco’s zijn.
N.B. de gemiddelde oudere mens heeft een andere
warmtebehoefte dan de wat jongere mens. De wet zorg en
dwang, die officieel per 1-1-20 is ingegaan en waarvoor
DL allerlei voorbereidingen moest doen. Gelukkig zijn er
relatief weinig situaties die vragen om zorg en dwang.
Dan bijv. de procedure inhuizingsregeling, hoe wordt een
nieuwe bewoner voorbereid, begeleid en ondersteund (net
als zijn familie) en ook in coronatijden. En verder nog het
document: huisregels en het klachtenreglement.
We zitten ca. 5x per jaar bij elkaar, nu vooral via
beeldbellen, anders op het hoofdkantoor in Apeldoorn.
Alle leden hebben een bepaald gebied / provincie waar
ze speciaal aandacht voor hebben en komen daar dus ook
vandaan. Op die manier zorgen we er voor dat we met alle
locaties contact hebben, of met een locatiemanager en/ of
met een verwant van een locatie.

Vragen
Mail naar: verwantenraad@dagelijks-leven.nl of bel met
Christiaan Meyboom (voorzitter) via: 06- 44 43 65 06.

