Het SAV team van ‘de Blanckenborg’ kan dan uitkomst bieden.
S TICHTING Z ORGCENTRUM ‘ DE
B LANCKENBORG ’

Zij zullen met u in gesprek gaan over uw oog– en/
of oorproblemen. Wanneer dat nodig is zal er een
screening plaatsvinden in samenspraak met de
opticiën en/of audiciën. Op een laagdrempelige
manier kan het SAV team van ‘de Blanckenborg’
u hulp bieden in de vorm van het aanreiken van
tips en waar nodig zullen zij u doorverwijzen naar
uw huisarts.

SAV TEAM

Het eerste consult/intakegesprek met het SAV
team en de meting door de opticien en/of audicien zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. In dit
gesprek zal tevens met u worden gekeken naar
de mogelijkheden van eventuele vergoedingen
voor vervolgconsulten en/of een behandeling.

SPECIALISTISCH AUDIO / VISIO TEAM

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienstverlening
van het specialistisch audio/visio team van ‘de
Blanckenborg’ dan informeren wij u hierover
graag.
Hiervoor kunt u contact opnemen met :
mw. Elly Meijering, projectleider SAV team
 0597-565500
 elly.meijering@blanckenborg.nl
S TICHTING Z ORGCENTRUM ‘ DE B LANCKENBORG ’
Eikenlaan 34
9697 RW Blijham
 0597-565500
 receptie@blanckenborg.nl

Uw leven, onze zorg!

‘de Blanckenborg’
Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
is een algemeen zorgcentrum met verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg met
een vriendelijk karakter en een prettige
woonsfeer gelegen in een rustige omgeving te Blijham. Tegenover het gebouw
ligt een park waar gewandeld kan worden.
De wandelpaden in het park zijn voorzien
van markeringen voor slechtzienden
Binnen ‘de Blanckenborg’ beschikkken we
over verzorgingshuis appartementen, psychogeriatrische verpleeghuis appartementen en somatische verpleeghuis appartementen. Daarnaast zijn in het verzorgingshuis 2 meerzorggroepen en er zijn 2
dagbestedingsgroepen voor externe cliënten. Alle maaltijden en catering wordt verzorgd door onze eigen keuken / restaurant ‘Onder de Pannen’.
Onze kijk op zorg
Onze kijk op zorg is dat ouderen een leven
moeten kunnen leiden dat zij zelf prettig
vinden en dat aansluit bij hun individuele
wensen. ‘de Blanckenborg’ biedt een passende huisvesting en voor zover nodig
verzorging, begeleiding, verpleging en
activiteiten in het kader van aanvullende
dienstverlening ten behoeve van voornamelijk ouderen. De cliënten mogen er op
rekenen dat wij met hen en hun naasten
het initiatief nemen om de kwaliteit van
hun leven op een goed niveau te houden
of te brengen. Welzijn staat hoog in het
vaandel, zelfbeschikking is daarin erg belangrijk.

SPECIALISTISCH AUDIO / VISIO TEAM

( SAV TEAM )
Vanuit de visie van ‘de Blanckenborg’ is er een
specialistisch team samengesteld die zich voornamelijk richt op het geven van goede zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve en/of visuele beperking. Wij vinden het welzijn van ouderen
met een auditieve en/of visuele beperking erg belangrijk.

Waar wij goed in zijn!

Onze expertise
Slecht horen en slecht zien heeft een grote impact
op de kwaliteit van leven van mensen. Hoewel de
meeste ouderen daarmee te maken krijgen, blijkt
uit onderzoek dat slechts 10% van de ouderen in
Nederlandse zorgcentra zelf om hulp vraagt bij
oog- en oorproblemen.
De omvang van oog- en oorproblemen bij ouderen
in zorgcentra is enorm: 63% hoort slecht, 42% ziet
slecht, 33% heeft een combinatieprobleem. Ze
hebben het vaak niet in de gaten omdat de problemen langzaamaan verergeren of ze berusten in
hun lot en denken dat het nu eenmaal bij ouderdom hoort. Maar de gevolgen zijn groot: vereenzaming en depressiviteit door gebrek aan sociale
contacten, aantasting van het zelfvertrouwen omdat men onzeker wordt over wat men hoort of ziet,
en uiteraard een groter risico op vallen, bij zowel
oog- als oorproblemen!

Begeleiding binnen ‘de Blanckenborg’
Binnen de Blanckenborg hebben we een
methode ontwikkeld om de oog- en oorproblematiek bij de ouderen te signaleren
en te begeleiden. Hiervoor hebben we een
specialistisch team samengesteld waarin
zowel verzorgenden als verpleegkundigen
zitting hebben, het SAV team.
De leden van het SAV team zijn getraind
in het vroegtijdig signaleren van oog- en
oorproblemen bij ouderen en in de bejegening bij deze problematiek. Ook een
audicien en optometrist zijn nauw betrokken bij dit SAV team en bij de screening en serviceverlening. Tevens hebben
we een signaleringslijst voor verzorgenden ontwikkeld. Dit alles om een goede
diagnose te kunnen stellen en hierop onze zorgverlening te kunnen afstemmen.
Het welzijnsaspect van de cliënten is
hierbij voor ons leidend.
Begeleiding buiten ‘de Blanckenborg’
Ook de ouderen die rondom
‘de Blanckenborg’ wonen kunnen gebruik
maken van de expertise van het SAV
team.
Wanneer u als oudere nog zelfstandig of
in een aanleunwoning woont, komt het
natuurlijk ook voor dat deze problematiek speelt. Voor vragen over oor- en/of
oogproblemen kunt u natuurlijk bij uw
huisarts terecht. Maar soms kan de stap
naar de huisarts voor uw gevoel te groot
zijn.

