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Pictogrammen
Om de leesbaarheid van Damast te vergroten plaatsen we 
voortaan boven het artikel, een pictogram.

Uitleg van de pictogrammen

informatief ingezonden 
brieven

noteer in uw 
agenda

interview

Vezels en een goede stoelgang
Koning, keizer, admiraal, poepen doen we allemaal. De 
spijsvertering is een normaal proces dat zich afspeelt in 
ieders lichaam. Dat is niets om ons voor te schamen. Door 
schaamte wordt een doktersbezoek vaak uitgesteld. 

 Lees verder op pag. 8
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De mens is doorgaans niet dol op veranderingen. 
Waren we gewend het eerst op de ene manier te 
doen, dan is het voor menigeen echt even wennen 
om het op een andere manier te doen, vooral als je 
zelf niet gekozen hebt voor deze verandering.

Zo ook met het vertrek van collega’s waarmee je 
samenwerkt. Wat als één van hen aangeeft dat hij 
een andere baan gevonden heeft. Juist die collega 
waar je het zo goed mee kon vinden, die aan één 
woord genoeg heeft… Een verandering waar je niet 
om gevraagd hebt, maar waar je je wel opnieuw toe 

Locatienieuws
Arianne v.d. Berg, manager De Wever Expertise

moet zien te verhouden. Een verandering die ook 
weer nieuwe kansen biedt. Een nieuwe collega is ook 
weer een nieuwe ontmoeting.

Binnen Damast is per 1 september teammanager 
Peter Heijstek naar locatie Reyshoeve vertrokken en 
daarmee Arco Koppenaal als nieuwe teammanager 
gestart. Bij deze wil ik Peter bedanken voor zijn inzet 
en betrokkenheid bij Damast. Tevens heet ik Arco 
welkom. Arco heeft zich in de vorige Beeldspraak aan 
u voorgesteld. 

En ook u bent voor een verandering komen te staan, 
waar u zelf niet voor gekozen hebt. Als gevolg van 
bijvoorbeeld een beroerte of een val verblijft u nu 
binnen Damast en zit u samen met uw dierbaren 
in het proces van acceptatie en het vinden van een 
nieuwe balans. Waar u voorheen misschien nog 
lange fietstochten maakte, zal dit in de toekomst 
misschien niet meer mogelijk zijn. Maar is het wel 
mogelijk om zo te herstellen dat u er toch op uit kunt 
om op een andere manier te blijven genieten van de 
natuur. Zo maakt u van uw oude dag, een nieuwe 
dag. De professionals van Damast helpen u daarbij.

Kortom, laten we naast stilstaan bij wat geweest is, 
werken aan een verrassende toekomst. 
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Uitnodiging

Dankjewel-avond 
 
voor vrijwilligers van Damast, De Hazelaar, Geheugenwinkel en van Wever 
Thuis dagbestedingen Hazelaar.

Elk jaar willen we graag stilstaan bij het vele werk dat u verzet als vrijwilliger. 
Uw inzet is een groot dankjewel waard!

Daarom voor een welgemeend dankjewel, een felicitatie aan de jubilarissen, 
een welkom aan de nieuwe vrijwilligers en gewoon een gezellig samenzijn, 
nodigen wij u van harte uit voor een dankjewel-avond.

Deze avond vindt plaats op vrijdag 10 november 2017
van 16.30-20.30 uur in Hazelaar- Plaza

Wij hopen u te ontmoeten!

Namens het management,
Elly Robben
Coördinator vrijwilligers Hazelaar & Damast en Geheugenwinkel

“U maakt het verschil!”
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De cliëntenraad Damast, De Sporen en De Hazelaar 
is tijdens de zomerperiode niet bijeen geweest voor 
een formele vergadering. De eerst volgende formele 
vergadering is op 2 oktober as.

Nieuwe cliëntenraadsleden
Er is energie gestoken in het aantrekken van nieuwe 
cliëntenraadsleden met een fantastisch resultaat. 
Per 1 oktober as. verwelkomen wij de heren Peter van 
Laarhoven, Henk Aertsen, Wim Maas en Leo van Wijk. 
De eerste twee genoemde heren zijn vrijwilligers op 
respectievelijk de afdelingen Corneille en Mondriaan, 
de laatste twee genoemde heren zijn familielid van 
respectievelijk een cliënte op afdeling Corneille en 
afdeling Appel. We zijn erg blij met deze uitbreiding 
en wensen de heren van harte welkom en veel succes 
in de cliëntenraad!

Voorzitterschap 
Voorzitter Herwin Jonkers heeft per 1 september 
zijn functie neergelegd en eveneens zijn 
vertegenwoordiging namens Damast. Hij heeft werk 
gevonden op locatie De Heikant. Wij wensen hem 
veel succes in zijn nieuwe baan maar betreuren 
zijn vertrek bij de cliëntenraad. De CR heeft de 
medewerker Welzijn en een teamleider Damast 
verzocht naar een nieuwe vertegenwoordiger 
uit te zien. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar 
een vrijwilliger die goed bekend is met het reilen 
en zeilen op Damast en goede communicatieve 
kwaliteiten heeft.

Als interim voorzitter zal ik voor de duur van enkele 
maanden waarnemen zodat alle lopende zaken 
behandeld en afgewerkt kunnen worden.

Ans van Hal-Emmen, interim 
voorzitter CR Van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad
Ans van Hal, interim voorzitter van de Cliëntenraad
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Welkom aan de nieuwe studenten!

Op maandag 28 augustus vond de algemene introductie 
plaats voor de nieuwe studenten van Damast. Studenten 
van de opleiding verpleegkunde, fysiotherapie, diëtetiek, 
ergotherapie en logopedie waren hierbij aanwezig. 
Leuk om te zien hoe zij nu al samen ‘multidisciplinair’ 
optrekken! Het was in het begin natuurlijk even 
wennen aan elkaar, maar tijdens de workshops hebben 
de studenten elkaar al een stuk beter leren kennen. 
De studenten stond een drukke dag te wachten, met 
het passen van polo’s, foto’s maken, uitleg over BHV 
en de workshop Geriatrische revalidatiezorg. Tijdens 
deze workshop hebben studenten meer geleerd over 
Damast, maar daarnaast hebben zij ook een beetje 
kunnen ervaren hoe het is om een beperking te hebben. 
Dit noemen wij ‘ervaringsleren’. Studenten kregen 
bijvoorbeeld een brace om waarmee je je knie niet kon 
buigen. Daarna werd er gevraagd om een parcours 
af te leggen. Dit viel voor de meeste studenten écht 
tegen. Op deze manier werden studenten zich meer 
bewust van hoe cliënten zich voelen en hoe lastig het 

dus is om te functioneren met een beperking. Verder 
hebben de studenten kennis gemaakt met verschillende 
disciplines en rollen binnen Damast, door middel van 
een ‘speeddate’. Studenten gingen in groepjes langs 
de tafeltjes van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een 
student, de teammanager en een cliënt. Per ronde 
mochten zij in 10 minuten alle vragen stellen die zij 
wilden stellen aan de desbetreffende persoon. Na 10 
minuten ging de bel en mochten de studenten naar de 
volgende tafel. Een effectieve manier van kennis maken! 

Wij, team Damast, 
wensen de studenten 
erg veel succes en 
natuurlijk veel plezier 
tijdens hun stage 
binnen Damast! 
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Verschillende partijen die in Nederland met de ouderen-
zorg te maken hebben, hebben in januari 2017 samen 
afspraken gemaakt over hoe goede ouderenzorg er uit 
ziet. Zij hebben acht belangrijke thema’s vastgesteld en 
werkafspraken gemaakt voor elk thema. Denk hierbij on-
der andere aan persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, 
maar ook hoe we binnen de ouderenzorg blijven leren en 
verbeteren. Dit staat beschreven in het herziene 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Dit kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen ver-
wachten van verpleeghuiszorg. Het vormt tevens de wet-
telijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
 
Het kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt ons in het 
blijven waarborgen van goede ouderenzorg. Binnen De 
Wever is er naar aanleiding hiervan een project gestart 
dat de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben 
we over wat we doen bewust nagedacht en een keuze 
gemaakt? Biedt het kader nog mooie aanvullingen op 
de zorg die we al bieden? Wanneer we iets doen binnen 
De Wever dat niet specifiek genoemd wordt in het kader 
kunnen wij onze insteek nog steeds aanhouden. Immers 
het gaat er om dat we laten zien dat we bewust bezig 
zijn met de kwaliteit van onze zorg en er alles aan doen 
om de kwaliteit te blijven waarborgen. 

Uitgangspunt van het kader is dat kwaliteit van verpleeg-
huiszorg iets is van en voor de mensen die zelf werkzaam 
zijn in de zorg. Daarom bestaat de stuurgroep uit zorg-
medewerkers en cliëntvertegenwoordiging.

Stuurgroep project Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
• Arianne van den Berg: Manager Expertise en  

voorzitter stuurgroep
• Anja Meeuwesen: Locatiemanager Padua
• Jan Wevers: voorzitter Centrale Cliënten Raad
• Marianne van Drunen: OR lid en verpleegkundige bij 

De Wever Thuis
• Mary Timmermans: Specialist Ouderengeneeskunde
• Claudia van Erven: Manager Kwaliteit en Innovatie
 
De stuurgroep wordt ondersteund door projectleider 
Monique Hameetman, Kwaliteitsfunctionaris 

Graag hadden we ook een vertegenwoordiging van ver-
pleging en verzorging en de behandelaren in de stuur-
groep betrokken, echter op dit moment zijn deze binnen 
De Wever nog niet centraal vertegenwoordigd. Zij nemen 
natuurlijk deel aan de diverse werkgroepen binnen het 
project. Echter binnen het kwaliteitskader vormt juist een 
formele centrale vertegenwoordiging een belangrijke rol. 
Waar staat De Wever voor op het gebied van thema’s als 
familiezorg? Wat vinden we belangrijk dat aan bod komt 
op alle locaties? De komende maanden wordt er dan ook 
een werkgroep ingericht die vorm gaat geven aan een 
Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad of aan een 
Professionele Advies Raad.

Via intranet houden we jullie op de hoogte van de vor-
deringen. Voor vragen of opmerkingen kun je contact 
opnemen met projectleider. 

Monique Hameetman. 
m.hameetman@dewever.nl, tel. Nr. 06 53 81 83 49

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg herzien
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Een fluitende wind en 

gekraak van takken. 

Dwarrelbladeren weven 

bronskleurige tapijten. 

Geknakte rietstengels langs 

de modderige sloot. 

Een lichte nevel 

klam en vochtig. 

Glijvlucht over 

glibberige grond 

door geelgroene 

bruine bladmoes. 

Overal geflierefluit van jewelst 

Grauwe ganzen gakken. 

Klapwiekende dansers 

in V – formatie, 

vliegen allen zuidwaarts 

naar de horizon. 

Een achtergebleven lijster 

hangt dood in een struik, 

een buizerd loert ernaar 

op zijn veel te dunne tak. 

Rim Sartori

Dienst Geestelijke Verzorging

Herfstgeuren
De herfst lijkt het dit jaar snel te winnen van de nazomerse 
dagen. En met het korten van de dagen, de stormen en de 
regen raken wij zelf ook wat meer naar binnen gekeerd. 
Letterlijk, omdat het binnen prettiger is dan buiten met al 
die nattigheid. Maar ook figuurlijk: kortere dagen lijken uit te 
nodigen tot bezinning en mijmeringen. Daarom is de herfst 
ook de tijd van herdenken en gedenken, vaak doen we dat 
gezamenlijk rond begin november.

Toch kan de herfst ook heel uitnodigend zijn om naar buiten 
te treden, letterlijk even uit te waaien en te genieten van de 
kleurenpracht van al dat verschillende blad. En daarna lekker 
aan de thee met appelgebak…

“Hoe u de herfst 
 ook doorbrengt, een  
goede tijd gewenst!”

 
Jantine Ronde

Dienst Geestelijke Verzorging
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Vezels en een goede stoelgang
Vakgroep diëtetiek

Koning, keizer, admiraal, poepen doen we 
allemaal. De spijsvertering is een normaal 
proces dat zich afspeelt in ieders lichaam. 
Dat is niets om ons voor te schamen. Door 
schaamte wordt een doktersbezoek vaak 
uitgesteld. 

Wat is een normale stoelgang?
Ieder mens heeft een eigen ontlastingspatroon. 
Sommige mensen gaan één of meerdere keren per 
dag naar het toilet, anderen gaan drie keer in de week. 
Dat is allemaal normaal, zolang de ontlasting soepel 
is en zonder klachten verloopt.

Verstopping / obstipatie
Er is sprake van verstopping of obstipatie wanneer u 
minder dan drie keer per week naar het toilet gaat. 
De ontlasting is dan vaak hard en droog en komt 
alleen door hard te persen. Daarbij kunt u ook andere 
klachten krijgen, zoals buikpijn of een opgeblazen 
gevoel. 

Voedingsadvies bij verstopping
Om verstopping te voorkomen of om de stoelgang te 
verbeteren gelden de volgende voedingsadviezen:

Eet vezelrijk
Meestal ontstaat verstopping doordat iemand te 
weinig vezels eet. Vezels werken in de darmen als 
een soort spons en nemen water op, waardoor de 
ontlasting zacht en soepel blijft.

Eet elke dag;
• een royale portie groente
• 2 stuks fruit
• kies voor volkorenbrood of vezelrijke ontbijtgranen
• een royale portie aardappelen, volkoren pasta of 

zilvervliesrijst

Vezelrijke voedingsmiddelen zijn: 
• volkorenbrood, roggebrood, bruin brood, krenten- 

en rozijnenbrood en mueslibrood 
• volkorenbiscuits, volkorenbeschuit, volkoren 

knäckebröd en ontbijtkoek met gember/sukade/
rozijnen 

• aardappelen, zilvervliesrijst en volkorenpasta’s 
• peulvruchten: bruine bonen, witte bonen, 

kapucijners, groene erwten, linzen, sojabonen
• alle soorten groenten en rauwkost 
• alle soorten vers fruit 
• gedroogde en geweekte zuidvruchten zoals; 

tuttifrutti
• vruchtensap met vruchtvlees 
• noten en pinda’s

Drink voldoende
Drink per dag minimaal 2 liter vocht. Te weinig vocht 
kan leiden tot een harde en droge ontlasting. Bij 
een vezelrijke voeding is het extra belangrijk om 
voldoende te drinken.

Tip!: als u weggaat neem dan een flesje water 
mee, zodat u ook onderweg voldoende vocht kunt 
gebruiken.

Eet regelmatig en rustig
• Eet elke dag 3 hoofmaaltijden: ontbijt, lunch en 

avondeten. Sla geen maaltijden over.
• Neem de tijd om te eten: eet rustig en kauw goed.

Ga op tijd naar het toilet
Negeer de aandrang niet en neem voldoende tijd om 
naar het toilet te gaan.

Beweeg voldoende
Beweeg minimaal 20 minuten per dag matig 
intensief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwemmen, 
wandelen of fietsen.
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Vezels en een goede stoelgang
Vakgroep diëtetiek

Feiten en fabels over stoelgang
 
Er bestaan veel feiten en fabels over wat nu wel of 
niet goed is voor de stoelgang. Hieronder volgen er 
een aantal:

Bananen zorgen voor verstopping - FABEL
Dit is een veel gehoorde uitspraak. Veel mensen 
denken dat je verstopping krijgt van bananen, maar 
bananen bevatten veel vezels en zijn net zoals andere 
fruitsoorten goed voor de stoelgang. Uiteraard is 
variatie aanbevolen. 

Ontbijtkoek werkt laxerend - FABEL
Normale ontbijtkoek bevat meestal weinig vezels 
en heeft geen stimulerende werking op de darmen. 
Het is vergelijkbaar met de hoeveelheid vezels die 
in witbrood zitten. Een betere keuze is volkoren 
ontbijtkoek, omdat dit meer vezels bevat.

Wanneer we laxeermiddelen gebruiken, worden de 
darmen lui - FEIT EN FABEL
Sommige laxeermiddelen bevatten alleen maar pure 
vezels. Deze prikkelen de darm niet en maken de 
darm niet lui. Doordat de vezels in de darmen vocht 
opnemen, maken ze de ontlasting zacht en soepel.

Er bestaan ook laxeermiddelen die de darmwand wel 
prikkelen. Bij langdurig of veelvuldig gebruik kunnen 
deze laxeermiddelen de darmwerking beïnvloeden. 
Hierdoor kan juist verstopping ontstaan. Een 
voorbeeld hiervan zijn producten die senna of 
sennapeulen bevatten. Senna zit vaak in ‘natuurlijke’ 
laxeermiddelen, zoals in ontbijtthee of laxeerthee. 
Het is niet verstandig om deze producten langdurig 
te gebruiken.

Laxeermiddelen nemen nooit de oorzaak van een 
verstopping weg. Ze lossen de klachten alleen 
tijdelijk op. Een arts kan bepalen of een laxeermiddel 
nodig is.

Heeft u nog vragen  
over uw stoelgang? 
Heeft u het idee dat eten en drinken minder goed 
gaan of heeft u hier vragen over? 

Bespreek dit dan met uw zorgcoördinator. 
Er kan dan aan uw (huis)arts een verwijzing voor de 
diëtist gevraagd worden. 
De diëtisten van de Wever zijn bereikbaar via het 
afspraakbureau op telefoonnummer: 013 4644518 
of via afspraakbureau@dewever.nl. 
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Voor vrijwilligers en medewerkers

Je bent welkom bij deze inspirerende en 
verdiepende lezing door Manu Keirse, Vlaams 
klinisch psycholoog en specialist in het omgaan 
met verlies en verdriet. Hij is dé specialist in België 
en Nederland als het over rouwverwerking en de 
laatste levensfase gaat. 

‘Mensen met verdriet hebben 
maar één behoefte: dat er 
iemand naar ze luistert’
Manu Keirse, dagblad Trouw, 25 juni 2017

Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich 
allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden 
nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk 

om weer van het leven te genieten? Reageert ieder 
mens op dezelfde manier? Hoe kun je iemand in 
verdriet helpen en troosten? Deze en vele andere 
vragen worden frequent gesteld door mensen in 
verdriet en hun omgeving. Meer weten hierover 
kan helpen om je eigen reacties en gevoelens te 
verstaan en je beter te kunnen handhaven in een 
moeilijke periode. Het kan ook je omgeving helpen 
om op de juiste manier ondersteuning te bieden.

Aanmelden?
Wil je graag bij deze unieke lezing aanwezig  
zijn, mail dat dan aan c.v.d.boer@dewever of 
e.robben@dewever.nl.

Lezing Manu Keirse
Woensdag 11 oktober 2017
14.30 – 16.30 uur
De Hazelaar- Plaza 
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Sinterklaas en zijn pieten zullen op zaterdagmorgen 25 
november 2017 een bezoek brengen aan De Hazelaar. 
Kinderen van medewerkers* van 0 tot en met 8 jaar, zijn 
deze ochtend van harte welkom.

Theatergroep Trappaf uit Oisterwijk zal haar 
medewerking verlenen. De voorstelling begint om 
precies 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Vanaf 9.30 uur 
is Plaza open.

Vanaf 3 oktober 2017 kunt u meer informatie vinden op 
intranet en bij de receptie van De Hazelaar en Damast 
zullen de inschrijfformulieren en kleurplaten klaar liggen.

*medewerkers van behandelcentrum De Hazelaar, 
Damast, De Wever centraal, Wever Thuis (standplaats De 
Hazelaar) Hospice De Sporen, Wever Expertise en Plan en 
Flex werkzaam op De Hazelaar en Damast.

Mariëtte van den Brekel | personeelscommissie 

Op zaterdag 23 september jl. hebben we deelgenomen aan de 
nationale traumadag bij het ETZ.  Een mooie kans om aandacht te 
geven aan traumazorg bij ouderen van De Wever / Damast.
Stijn, Joël, Tamara, Petriék, Mary en Carin hebben die dag met veel 
plezier alle geïnteresseerde bezoekers alles verteld over revalideren 
na een trauma bij ouderen. Ouderen en kinderen werden uitgedaagd 
om een spel te spelen met de Silverfit. De Silverfit is een apparaat 
dat bij de fysiotherapie gebruikt kan worden voor balansoefeningen 
en training tijdens de revalidatie. Vanwege het spelelement is het 
oefenen leuker dan ‘droog’ oefenen.

Door het hele ziekenhuis en ook buiten konden bezoekers een kijkje 
nemen in o.a. de traumahelikopter, ambulances, legerhospitaal. 
Daarnaast was ook de nieuwste technologie te zien; door een 3D bril 
binnen in een lichaam kijken en zien hoe een ‘nieuwe kunstheup’ er 
in het echt uit ziet. Een geslaagde dag!

Sinterklaasfeest

23 september Nationale Traumadag ETZ
Carin van Loon, teammanager Spinnewiel

“Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht”
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In navolging van een positieve ervaring binnen De 
Hazelaar, is er voor optimale continuering van de interne 
behandelafspraken én vanuit efficiëntie- en sociaal 
belang vanuit Damast een samenwerking met Diamant-
Groep aangegaan. Vanuit Diamant-Groep worden 
uitkeringsgerechtigden gedetacheerd binnen Damast 
met als doel ervaring op te doen in het werkveld om 
daardoor arbeidsfit te raken ter voorbereiding op een 
betaalde baan elders.

Per oktober 2017 aan de slag
Re-integratie-medewerkers gaan vanaf medio oktober 
2017 aan de slag met de specifieke taak: verzorgen 
cliëntenvervoer van en naar interne behandelafspraken. 
A.d.h.v. van een (nog op te stellen) werkwijze zullen zij de 
werkzaamheden verrichten. De werkwijze is vergelijkbaar 
van de huidige vrijwilligers die nu in deze dienstverlening 
voorziet. 

Nieuwe dienstverlening
Marian van den Biggelaar

Re-integratie-medewerkers verzorgen cliëntenvervoer 
van en naar interne behandelafspraken Damast

Aansturing en begeleiding
Zij werken onder functionele aansturing en begeleiding 
van Marian v.d. Biggelaar. Diamant-groep doet de 
inhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de 
medewerkers. Diamant heeft de werkzaamheden en de 
daarvoor beschikbare competenties ingezet op niveau 4. 
Het hoogste niveau binnen de verschillende re-integratie 
decors van Diamant. De kandidaten worden veelal- na hun 
3 maanden stage- bij de gemeente arbeidsfit gemeld. 

Pilot
Het betreft een kosteloze pilot die zal plaatsvinden van 
oktober t/m december 2017. Indien het wederzijds 
goed bevalt, zal in overweging genomen worden de 
dienstverlening voort te zetten tegen betaling van 
(minimale) bemiddelingskosten aan Diamant.

Voor vragen en of opmerkingen richt je tot 
Marian van den Biggelaar of Elly Robben
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Nog één keertje naar buiten om de 
herfstkleuren te bewonderen, organiseert 
Welzijn medewerker Marian van den 
Biggelaar een wandeltocht door het Leijpark. 

Iedereen kan deelnemen! Om u tijdens 
de wandeltocht te vergezellen of u een 
helpende hand te bieden zoals uw rolstoel 
duwen nodigen we uw familielid/kennis van 
harte uit om óók deel te nemen. 

Te zijner tijd leest u op het 
mededelingenbord de wijze van  
aanmelden en verdere voorwaarden. 

Parkwandeling 
Donderdag 5 oktober 14.00-16.00 uur
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Dinsdag 3 oktober 
Natuurfilm, reptielen & amfibieën, zoogdieren, vissen

Dinsdag 10 oktober
Toen was geluk heel gewoon

Dinsdag 17 oktober
De blauwe tram

Dinsdag 24oktober
De Waddeneilanden (deel 3)

Dinsdag 7 november
Planet Earth eilanden, bergen en de jungle

Dinsdag 14 november
De Veluwe (deel 3)

Dinsdag 21november 
Documentaire over André Hazes

Dinsdag 28 november
Winter in Holland 

Filmprogramma 
oktober en november

Op het grootbeeldscherm in Grand Café vertonen we speel- en 
muziekfilms of documentaires. Aanvang 10:30 uur. 

Toen was geluk heel gewoonWinter in Holland 
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Activiteiten in Damast

Creatieve workshops 
oktober en november 2017.
De workshops zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Grand Café.
We doen een voorstel voor een creatieve workshop en hebben daarvan een 
voorbeeld en de benodigde materialen. Mocht dit niet uw keuze zijn, geen 
nood. Alles wat in de vitrinekast onder de trap staat uitgestald, behoort tot 
de mogelijkheden om te maken. U kunt dit bij aanvang aangeven. Het is ook 
mogelijk om met uw eigen handwerk aan te sluiten, samen bezig zijn en de 
sociale contacten zijn ook prettig. Zelfs een kijkje nemen onder het genot van 
een kopje koffie, is geen enkel probleem. Met andere woorden: iedereen is van 
harte welkom. 

Oktober:

Woensdag 4 oktober  3D kaarten maken   €0,50 per stuk

Woensdag 11 oktober   doosje versieren €1,50

Woensdag 18 oktober sleutelhanger maken €3,50

Woensdag 25 oktober   sieraden maken vanaf €2,-

November:

Woensdag 1 november fles versieren €3,50

Woensdag 8 november pennenbakje maken €2,-

Woensdag 15 november krans van zakjes €2,50

Woensdag 22 november kaars versieren €2,50

Woensdag 29 november sneeuwpop van sok maken €2,50

Met vragen kunt u terecht bij Marian van den Biggelaar, dagbestedingscoach. 
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Grand Café
Het Grand Café is het restaurant en de ontmoetingsplaats 
van Damast. Het is centraal gelegen op de begane grond 
en de ideale plaats om een kop koffie te drinken, te eten 
of om bezoek te ontvangen. Alle maaltijden worden in 
principe in het Grand Café geserveerd. Als richttijd kunt 
u voor het ontbijt tussen 8.30 – 10.00 uur aanhouden. 
Tussen 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur kunt u, 
respectievelijk, gebruik maken van lunch en diner. Het 
Grand Café is dagelijks open van 8.30 – 20.30 uur. Voor u 
serveren wij de maaltijden, koffie en thee gratis. Bezoek 
kan tegen betaling genieten van ons assortiment. Het 
Grand Café verzorgt ook graag uw verjaardag of andere 
feestelijke aangelegenheden. Prijzen en mogelijkheden 
kunt u opvragen bij de medewerkers van het Grand Café. 
Zij helpen u graag verder.

Persoonsgebonden kleding
Persoonlijke kleding kunt u tegen betaling laten wassen
door de wasserette. Informatie hierover is te verkrijgen
bij de teammanager Zorg en Welzijn.

Kleding zoek?
De Wever kan niet aansprakelijk gesteld worden  
voor het eventueel vermissen van kleding.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen die worden afgegeven bij de
teammanager Zorg en Welzijn, bewaren we één maand. 
Hebt u iets verloren? Laat het ons weten.

Reparatie aan rolstoelen
Mankementen aan rolstoelen en/of rollators die u 
in bruikleen hebt van Damast, kunt u doorgeven op 
de afdeling. Medewerkers van de afdeling kunnen 
de leverancier op de hoogte brengen van het 
reparatieverzoek.

Kapsalon
U kunt gebruik maken van de kapsalon in het St. 
Elisabeth ziekenhuis. Hiervoor kunt u telefonisch 
een afspraak maken. Voor het vervoer bent u zelf 
verantwoordelijk. T 013 - 539 31 31 Openingstijden  
vindt u op het informatiebord in het Grand Café. 

Kabelkrant Damast
Op de tv nabij de hoofdingang van Damast leest u 
actuele informatie met betrekking tot Damast. Het 
betreft algemene informatie en activiteitennieuws.

Sleutels
Bij opname krijgt u een aantal sleutels o.a. kamersleutel,
sleutel van het nachtkastje en een sleutel van het 
badkamerkastje. Op de dag van ontslag moet u de 
sleutels weer inleveren. Wij zijn genoodzaakt om de 
kosten van de sleutel in rekening te brengen als u de 
sleutels niet inlevert bij ontslag of verlies. 

Diefstal
Als u onverhoopt slachtoffer bent van diefstal kunt u dit
melden bij een medewerker van de afdeling en aangifte
doen bij de politie. Het locatiemanagement stelt zich niet 
aansprakelijk voor diefstal.

Parkeerregeling
Zie uitgebreide informatie elders in dit blad.

Algemene informatie
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Receptie
De receptie van Damast is van maandag tot en met 
vrijdag een aantal uren bemand. Op de overige uren zijn 
de medewerkers van het Grand Café graag bereid uw 
vraag te beantwoorden. Zij kunnen u verwijzen naar de 
juiste afdeling of plaats.

Nachtsluiting
In verband met de veiligheid is onze voordeur vanaf
21.00 uur gesloten. U kunt dan niet meer met uw sleutel
naar binnen. De deurbel staat in verbinding met ons
piepersysteem zodat verpleegkundigen van de afdeling
kunnen reageren op de bel. Het kan zijn dat u een 
ogenblik moeten wachten.

Klachtenfunctionaris
Neem bij een klacht zelf contact op met de direct 
betrokkenen.Het kan zijn dat u er in het directe contact
niet samen uitkomt. U kunt dan de hulp inschakelen
van de klachtenfunctionaris. Die buigt zich als 
onafhankelijk persoon over uw klacht. U kunt in contact 
komen met de klachtenfunctionaris door gebruik te 
maken van het klachtenformulier op onze website 
www.dewever.nl onder het kopje ‘contact’. Vervolgens 
kiest u in de linkerkolom voor ‘klachten’. U kunt ook 
een klachtenkaart invullen. Deze zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. De klachtenfunctionaris neemt dan binnen vijf 
werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op.

Zondagsviering
Als u wilt deelnemen aan een zondagsviering kan dat in
het St. Elisabeth ziekenhuis. Deze liturgieviering vindt
elke week plaats om 10.00 uur in de aula (route 73) en
is binnendoor bereikbaar. Aansluitend is er gelegenheid
om samen koffie/thee te drinken. U kunt samen met 
uw familielid deze viering bijwonen. Hebt u geen 
begeleider dan kunt u dit doorgeven op de afdeling 
zodat een vrijwilliger u kan halen en brengen. 

Stiltecentrum en islamitische gebedsruimte
Op de begane grond is een stiltecentrum en 
islamitische gebedsruimte aanwezig. U kunt hier altijd 
terecht.

Interne doorgang naar het St. Elisabeth ziekenhuis
U kunt met uw Hewisleutel tussen 8.00 – 23.00 uur de
deur ontgrendelen die toegang geeft tot de gang 
richting de hoofdgang van het St. Elisabeth ziekenhuis.

Algemene informatie
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P Damast maakt deel uit van een groot terrein dat achter
Damast doorloopt. De parkeerplaatsen voor Damast
zijn aangeduid met bordjes P Damast. Twee parkeerplaatsen 
zijn gereserveerd voor de dienstdoende artsen; zij 
moeten in geval van nood dicht bij de entree hun auto 
kunnen parkeren. Een aantal parkeerplaatsen rechts van 
de hoofdingang is vanaf 13.30 uur gereserveerd voor 
medewerkers die een avonddienst werken. Zij verlaten rond 
23.00 uur het pand en we willen graag in verband met hun 
veiligheid zorgen dat de loopafstand naar de auto zo kort 
mogelijk is. Voor medewerkers die een nachtdienst werken 
is ruim voldoende plaats beschikbaar.

Mindervalidenparkeerplaatsen
Op P Damast zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd
voor mindervaliden. Mindervaliden in het bezit van een door 
een gemeente uitgegeven invalidenparkeerkaart, en niet 
zijnde partner van een cliënt of, in het geval van afwezigheid 
van een partner, 1e contactpersoon, kunnen een verzoek 
indienen tot het verkrijgen van een parkeerpas.

Handhaving
Naast de eigen medewerkers van het EZ zijn er ook nog
een aantal andere organisaties die toegang hebben tot de 
diverse parkeerplaatsen rond Damast.
Diegenen die in het bezit zijn van een parkeerkaart van
Damast, krijgen ook een parkeervergunning om gebruik
te maken van de uitsluitend voor Damast bestemde
parkeervakken op de daarvoor bestemde tijden. U bent
verplicht om uw vergunning op een goed zichtbare plek
neer te leggen onder de voorruit van uw auto.
Foutparkeerders of auto’s zonder parkeervergunning
van Damast krijgen van het handhavingsteam van het
EZ een moeilijk verwijderbare sticker op de voorruit

geplakt. De tijd die u nodig hebt om deze sticker te
verwijderen is ongeveer 10 tot 20 minuten. Overtreders
noteren we in een logboek. Tegen veelplegers kunnen
zwaardere sancties volgen; het ontzeggen van de toegang 
tot het parkeerterrein en het wegslepen van uw auto 
behoort tot de mogelijkheden. Het is uitsluitend toegestaan 
in de vakken te parkeren.

Toegang
Gebruikers kunnen uitsluitend met een pas van het EZ
van het parkeerterrein gebruikmaken. De passen zijn 
voorgeprogrammeerd en zijn geldig voor zowel het in- als 
uitrijden. De instelling van de pas is afhankelijk van de 
gebruiker. 

Medewerkers en vrijwilligers 
Medewerkers en vrijwilligers krijgen allen een pas die 
bestemd is voor P Wolkat. Deze pas is ook vanaf 13.30 uur 
geprogrammeerd voor P Damast. Op zaterdag en zondag 
mag men 24 uur gebruikmaken van P Damast. 

Eerste contactpersonen
Eerste contactpersonen zijn personen die zijn opgenomen in 
het cliëntendossier van de in Damast verblijvende cliënt. Zij 
krijgen een pas voor P Damast die geldig is van maandag tot 
en met zondag, 24 uur per dag.

Bezoek
Bezoekers voor Damast moeten tot 18.00 uur gebruikmaken 
van de betaalde parkeerplaatsen aan de voorzijde van het 
EZ. Vanaf 18.00 uur en in het weekend kan het bezoek 
gratis gebruik maken van P Damast. Automobilisten zonder 
parkeerpas worden van maandag tot en met vrijdag tot 
18.00 uur niet toegelaten tot het terrein. De intercom bij de 

Parkeren

De parkeerplaats van Damast is eigendom van
het St. Elisabeth Ziekenhuis (EZ). Er zijn afspraken 
gemaakt tussen het EZ en De Wever voor het gebruik 
van het parkeerterrein aan de voorzijde van Damast 
(P Damast) en het parkeerterrein voor medewerkers 
van het EZ op de Wolkat, ongeveer op 0 minuten 
loopafstand van Damast (P Wolkat). Medewerkers, 
vrijwilligers en bezoek maken hiervan gebruik.
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slagboom staat in verbinding met de beveiligingsloge van 
het EZ, die op de camera uw verrichtingen volgt. Na 18.00 
uur wordt u toegelaten tot het parkeerterrein. 

Verlaten van de parkeerplaats
Bij het verlaten van de parkeerplaats moet u beschikken
over een geldige parkeerpas of uitrijdkaart. De slagboom 
gaat uitsluitend open bij het gebruik van de juiste pas of 
kaart. Als u geen van beide heeft moet u een uitrijdkaartje 
kopen bij een van de betaalautomaten van het EZ. 
Uitsluitend bezoekers van cliënten van Damast die vanaf 
18.00 uur gebruikmaken van de parkeerplaats achter
Damast kunnen bij de medewerkers van het Grand Café,
een uitrijdkaart krijgen. Deze is niet te gebruiken bij het
uitrijden van betaalde parkeerplaatsen van het EZ. De
uitrijdkaart voor de betaalde parkeerplaatsen kunt u in
de diverse parkeerautomaten kopen in de centrale gang
bij het EZ of bij de diverse automaten op de parkeerplaats
zelf.

Van de voorzijde van het EZ naar Damast
Als u aan de voorzijde van het EZ uw auto hebt geparkeerd, 
dan kunt u via de hoofdingang van het EZ route 98 volgen. 
U loopt dan via de verbindingsgang van het EZ met Damast 
naar de hoofdentree Damast waar u het gebouw kunt 
betreden. Let op: u dient buitenom te lopen voor de entree 
van Damast

Uitgifte passen en vergunningen
De Wever verzorgt de uitgifte van passen en vergunningen. 
Medewerkers en vrijwilligers Bij indiensttreding bij De 
Wever/locatie Damast, krijgt men een parkeerpas met 
een bijhorende parkeervergunning. Op het ACM-formulier 
tekent de medewerker/ vrijwilliger voor het eenmalig 
automatisch afschrijven van € 15,- bij het niet inleveren 
van de pas na beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, 
bij verlies of bij diefstal. Ook tekenen zij voor het eenmalig 
automatisch afschrijven van € 15,- bij het niet inleveren 
van de vergunning na beëindiging van de (arbeids)
overeenkomst, bij verlies of bij diefstal.

Eerste contactpersonen
Bij uw eerste kennismaking met de zorgcoördinator
krijgt u een pas en parkeervergunning voor uw 
contactpersoon. De cliënt tekent hiervoor een 

ontvangstformulier. Bij het niet inleveren van deze pas 
of vergunning na ontslag van de cliënt, bij diefstal of 
bij verlies, geeft de cliënt toestemming om eenmalig € 
15,- af te schrijven voor de pas en eenmalig € 15,- af te 
schrijven voor de vergunning, op het bij ons bekende 
bankrekeningnummer.

Camerabewaking
Op het terrein van het EZ zijn camera’s opgesteld. De
beelden hiervan worden maximaal 4 dagen bewaard.
Voor het terugkijken van beelden heeft het EZ een 
vastgesteld protocol. De beveiligingsbeambte in de loge van 
het EZ houdt via een aantal beeldschermen de activiteiten 
op onder andere de diverse parkeerplaatsen in de gaten. Dat 
geldt ook voor de parkeerplaats Damast.

Beschadigingen
Parkeren op een parkeerplaats van Damast of het EZ
betekent dat u voor eigen risico uw auto parkeert. Het
locatiemanagement stelt zich niet aansprakelijk bij 
eventuele schade. Bij constatering van schade aan uw auto 
kunt u aangifte doen bij de politie. Voor het opvragen van 
camerabeelden moet u in het bezit zijn van een proces 
verbaal van de politie. Zonder dit document kunt u geen 
beelden terugkijken.

Parkeerbonnen
De politie controleert regelmatig of auto’s fout staan 
geparkeerd in het gebied rond de eigen grond van het EZ.
Indien u niet juist parkeert, riskeert u een parkeerbon.

Bijzondere omstandigheden
Wanneer u, als niet-partner, meent dat er bijzondere
omstandigheden zijn, op grond waarvan we voor u een
uitzondering moeten maken, dan kunt u dit schriftelijk
kenbaar maken aan de locatiemanager van 
Behandelcentrum Damast. In uw brief dient u uw naam, 
telefoonnummer, naam van de cliënt met wie u een 
relatie heeft en de afdeling waar de cliënt verblijft en 
een omschrijving van de bijzondere omstandigheid te 
vermelden. Het adres is:

Behandelcentrum Damast
Leijweg 48 - 5022 KA Tilburg
Postbus 1173 - 5004 BD Tilburg.

Parkeren
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Menu:
• Heksenfilet
• Regenboog wortel
• Zoete aardappelblokjes
• Halloween dessert. 

Voor cliënten van Damast gratis.  
Overige gasten kunnen tegen betaling mee-eten. 

Te zijner tijd leest u op het mededelingenbord  
de wijze van aanmelden. 

Dinsdag 31 oktober

Halloween 
diner


