Jaarverslag 2019 Franciscus Vriendenfonds
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13.674
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14.250

Projecten Franciscus Vriendenfonds 2019
Dankzij de steun van onze
donateurs hebben wij in
2019 weer prachtige
projecten gerealiseerd. Wij
zijn heel trots op alle
projecten en een aantal
daarvan hebben wij
uitgelicht.

Fietslabyrint

Spoedeisende Hulp
Behandelkamer kinderen
Op de Spoedeisende Hulp is een behandelkamer voor
kinderen gerealiseerd. Met behulp van vrolijke projecties,
licht, en geluid worden zij afgeleid van hun (spannende)
behandeling.

Mondharmonicatherapie
Bij Franciscus Haven wordt sinds kort
mondharmonicatherapie gegeven. Spelen op
een mondharmonica helpt mensen met COPD
om de ademhaling te verbeteren. De in- en
uitademing van patiënten wordt getraind. Het
resultaat is vaak een betere conditie en meer
controle over de ademhaling.

Met het fietslabyrint kunnen
patiënten op de Geriatrische
Trauma Unit en de afdeling
Cardiologie visuele fietstochten
maken door steden als
Rotterdam, Amsterdam, Parijs
of een mooi natuurgebied. De
beelden zorgen voor een
realistische fietservaring,
waardoor patiënten afgeleid
zijn en meer plezier krijgen in
bewegen. Dit zorgt voor een
sneller herstel.

Familiekamer
Voor patiënten en
bezoekers is er een warme
familiekamer. Hier kunnen
zij zich terugtrekken en
even tot rust komen.

iPads op de IC
De Intensive Care
gebruikt een iPad om
te kunnen communiceren met patiënten
die zelf niet kunnen
praten, bijvoorbeeld
doordat zij aan de beademing liggen. Via een
speciale app kunnen patiënten letters
aanwijzen, schrijven en met behulp van
pictogrammen aangeven wat zij nodig
hebben. Er zit ook een vertaalapp op de iPad.

ANBI

Wij zijn door de Belastingdienst
aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling

Contact

www.franciscus.nl/vrienden
fondsenwerving@franciscus.nl
010 - 893 4115

