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Projectenoverzicht Franciscus Vriendenfonds 2018

Dankzij de steun van onze

vrienden hebben wij in

2018 weer mooie projecten

gerealiseerd. Wij zijn heel

trots op alle projecten, een

aantal geven wij graag

speciale aandacht.

Zelf naar de Operatiekamer
 

Kinderen die een kleine

ingreep ondergaan, zoals

buisjes in de oren, kunnen

nu zelf in een mini-autootje

naar de OK rijden. Het rijden

met de auto’s geeft

afleiding, waardoor de

kinderen meer ontspannen

voor een operatie of

onderzoek. De kinderen

worden begeleidt door een

verpleegkundige die de

auto kan besturen met een

afstandsbediening.

Bewegen bij Kanker

In de huiskamer van de Geriatrische Trauma Unit

Franciscus Gasthuis vind je een belevenistafel.

De belevenistafel helpt ouderen bij ontspanning,

beleving en het trainen van de geheugen.

Ouderen kunnen samen aan tafel zitten en

gezamenlijk activiteiten uitvoeren, wat zorgt

voor ontspanning. 

Belevenistafel 

Alle patiënten starten met

chemotherapie hebben een

tasje met instructiekaart met

oefeningen, een

informatiefolder, een

theraband en stressballetje

ontvangen om zodoende het

bewegen thuis en in het

ziekenhuis te stimuleren. 

Pendelbus tussen beide locaties
Bezoekers en/of patiënten die een

bezoek aan de andere

ziekenhuislocatie moeten brengen

kunnen gebruik maken van de

pendelbus. Om het bezoek van de

patiënten te veraangenamen en de

gastvrijheid te vergroten bieden we

een pendelbus aan. Een

gekwalificeerde vrijwillige chauffeur

bestuurt de pendelbus en rijdt

volgens vaste dienstregeling tussen

beide hoofdingangen.

Woonkamer op de
Geriatrische
Trauma Unit (GTU)

Op de GTU komen patiënten

van 70+ met een fractuur.

Een belangrijk onderdeel van

de GTU is de huiskamer, die

een vertrouwde omgeving

biedt en helpt hen om snel

weer in het normale ritme te

komen. Daarnaast worden

familie en mantelzorger nauw

betrokken bij het zorgproces,

ook dit heeft een positieve

invloed op het herstel.
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