DE 6e EDITIE VAN DE

PLANETREE TOUR
Maandag 13 mei 2019

Graag bieden we je de bijzondere kans om tijdens deze 6e editie van de interactieve
Planetree tour kennis te maken met het Beatrixziekenhuis en verschillende woonlocaties
van Rivas Zorggroep. Al deze locaties zijn erkend voor hun merkbaar en kwalitatief goede,
warme zorg. Door presentaties, gesprekken en rondleidingen kun je zelf zien en ervaren
hoe mensgerichte zorg hier in de praktijk vorm krijgt.
De vorige Planetree Tours werden gemiddeld gewaardeerd met een 8.4!
Quotes van eerdere deelnemers:
• Wij hebben hier zeer zeker inspiratie opgedaan die wij mee willen nemen.
• Fijn om ook eens in een andere organisatie te kunnen kijken hoe zij het nu doen.
• Veel gezien wat bij onze afdeling ook kan en veel info gekregen. Geen wiel uitvinden als het er al is.

PROGRAMMA
9:00 uur Ontvangst op de 1e verdieping in de centrale hal van het
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, Gorinchem
9:30 uur P
 resentatie Kwaliteit Als Medicijn door programmamanager
Els van der Stelt
10:15 uur Pauze - rondleiding over de nieuwe Intensive Care en een
vernieuwde afdeling
11:15 uur W
 orkshop Samen Beslissen o.l.v. Petran Geurts,
organisatieadviseur, o.a. voor Samen Beslissen
12:15 uur O
 p eigen gelegenheid naar locatie Pietersweer, Pietersweer
36, Hardinxveld-Giessendam. We komen niet meer in
Gorinchem terug

Tijdens deze tour bezoek je ’s morgens het Beatrixziekenhuis in Gorinchem waar je een presentatie en
rondleiding over verschillende afdelingen krijgt. Aan het
einde van de ochtend ga je op eigen gelegenheid naar
locatie Pietersweer in Hardinxveld-Giessendam voor
een lunch en een workshop. Vervolgens ga je of naar
verpleeghuis Tiendwaert of naar verpleeghuis Judith
Leysterhof voor een rondleiding en uitleg over het
programma Gewoontegetrouw.

KOSTEN

12:45 uur Lunch in de grote zaal van locatie Pietersweer
13:45 uur W
 orkshop over gesprekstechniek ‘Moreel beraad - de
dilemma methode’ o.l.v. Annie Tuinenburg en een
afgevaardigde van de Commissie Ethiek
14:45 uur P
 auze en op eigen gelegenheid naar verpleeghuis Tiendwaert,
Jupiterstraat 2, Hardinxveld-Giessendam of verpleeghuis Judith
Leysterhof, Rembrandthof 2, Hardinxveld-Giessendam.
15.30 uur Rondleiding locaties en uitleg over het programma
Gewoontegetrouw door locatieleiders Piety Nijhoff en AnneMarie Hijmans
16:20 uur Uitzwaaien vanaf de locaties en met ‘filetasjes’ weer naar huis

€ 60,– voor Planetree deelnemers (mensen verbonden aan een Planetree zorginstelling) en
€ 70,– voor niet-Planetree deelnemers. Mocht je vervoer tussen de verschillende locaties nodig hebben, geef dat
dan aan via het formulier, dan kunnen we daarvoor zorgen. Aanmelden kan via: www.planetree.nl/tourmei2019

DE LOCATIES
Beatrixziekenhuis
Het Beatrixziekenhuis hoort bij de beste ziekenhuizen van
Nederland. Dat blijkt uit onze nummer 1 positie in Elseviers Beste
Ziekenhuizen en nummer 2 in de AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn
we ontzettend trots op!
Het Beatrixziekenhuis is een regionaal ziekenhuis gevestigd in Gorinchem met
een polikliniek in Leerdam. Met een groot aantal gedreven professionals staat
het Beatrixziekenhuis garant voor hoogwaardige medisch specialistische zorg;
veilig, snel, kleinschalig, betrokken en dichtbij. De specialisten van het Beatrixziekenhuis werken nauw samen met de huisartsen in de regio. In samenwerking met zorgverzekeraar VGZ bekijken we hoe we de kwaliteit van onze zorg
betaalbaar houden, nu én in de toekomst. Door slimmer te werken, willen we
de kosten terugdringen zonder kwaliteitsverlies. De juiste zorg, op de juiste
plaats, op het juiste moment voor een goede kwaliteit van leven. Daar gaat
het om. Zo kunnen dokters en patiënten samen de zorg beter maken.

Verpleeghuis Tiendwaert
Op deze locatie wonen 32 mensen met dementie in vier kleine
woongroepen. Daarnaast wonen achttien mensen met een
lichamelijke beperking in Tiendwaert. Zij wonen in een eigen
appartement. In de woongroepen leven de bewoners met dementie
volgens de principes van kleinschalige mensgerichte zorg.
Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de
bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij
dit wensen. Voor alle bewoners van Tiendwaert geldt dat rekening wordt
gehouden met hun gewoontes, normen en waarden. De gewoontes
en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis
verhuisden, worden waar mogelijk behouden. In Tiendwaert heerst
een open en gemoedelijke sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom.
Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren met elkaar een waardige,
rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

Verpleeghuis Judith Leysterhof
Op deze locatie vinden mensen die niet langer zelfstandig
kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in drie kleine
woongroepen. In totaal wonen in Judith Leysterhof twintig
bewoners met dementie.
Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de
bewoners richten zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven in zoals zij dit
wensen. Net als in Tiendwaert, wordt ook hier rekening gehouden met
de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De medewerkers
bewegen mee in het ritme van de bewoners. Het verpleeghuis staat
midden in een woonwijk. Vanuit de woonkamers is een heerlijk terras.
In Judith Leysterhof heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn
altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren een rustige
en huiselijke omgeving voor de bewoners. Judith Leysterhof was de
allereerste locatie van Rivas die in 2010 het Planetree keurmerk ontving.

