AGENDA
Zondag 3 juni:
Dinsdag 7 augustus:
Zaterdag 15 september:

Padua
Actueel

Zomermarkt Huize Padua
Kermis Boekel
Padualoop

DE WERKDAG VAN ESMAY HAACKE:
GZ-PSYCHOLOOG BIJ LVB-PSYCHIATRIE
HUIZE PADUA

“Het uitdagende aan mijn werk is dat je creatief moet zijn om bestaande
behandelmethodes, zo aan te passen ook deze mensen ermee verder kunnen.”
Benieuwd naar de werkdag van Esmay? www.ggzoostbrabant.nl/link

GGZ Oost Brabant
Locatie Huize Padua
Kluisstraat 2. 5427 EM Boekel
T 0492 – 84 60 00
www.ggzoostbrabant.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGZ Oost Brabant.
Oplage: 700 ex. Tekst & beeld: Communicatie

Via een werkervaringsplek werkt Esmay nu al twee jaar als gz-psycholoog bij
het Hoogspecialistisch Centrum voor mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking (lvb-psychiatrie) op
Huize Padua.
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Nieuwsbrief voor bewoners & omwonenden van Huize Padua
Uitgave mei/juni 2018

AFDELING BUNTHORST A GEOPEND
Bewoners, familieleden en medewerkers hebben de afdeling Bunthorst A
op Huize Padua eind vorig jaar officieel in gebruik genomen.
Het ‘officiële’ lint werd doorgeknipt door een bewoner. Daarna lieten alle genodigden een wensballon op. De rest van de drukbezochte middag bestond uit een gezellig samenzijn met cliënten, familie en medewerkers.
Over Bunthorst
Bunthorst A is het afgelopen jaar verbouwd. Er zijn tien appartementen gerealiseerd met een besloten karakter. Hier worden cliënten
getraind in het zelfstandig worden, zodat ze kunnen doorstromen naar een voorziening met minder zorg.

Op zondag 3 juni van 10.00 tot

17E EN LAATSTE KEER IN DEZE VORM

16.00 uur is er voor de 17e en

ZOMERMARKT HUIZE PADUA BOEKEL

laatste keer de zomermarkt op
het terrein van Huize Padua.
Er is een braderie, rommelmarkt,
tombola, veel muziek en
entertainment en spannende
kinderattracties.

WIL JIJ ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG?
Bij GGZ Oost Brabant kun je bij allerlei activiteiten iets waardevols toevoegen aan de dag
van onze cliënten!
Theo Rovers, coördinator vrijwilligerswerk vertelt erover in dit filmpje:
www.youtube.com/watch?v=cRJ844QkMZs

p.
Entree: € 2,50 p.
ar
Kinderen tot 12 ja
.
is
grat
De opbrengst gaat
naar Verwenzorg.

Medewerkers en cliënten verkopen er onder andere ambachtelijk gemaakte producten en particulieren bieden tweedehands spullen te koop aan. Voor belangstellenden
is het op het terrein gelegen Museum de Kluis geopend. Een tijdlijn leidt u door het
museum waarin u in woord en beeld een reis door de geschiedenis maakt. Wat
betekent het om psychisch ziek te zijn en hoe kan iemand ervoor worden behandeld?
In De Kluis vindt u het antwoord.

Stormbaan
Vanaf de gezellige terrassen, waar van alles te eten en
drinken is, kunt u genieten van de prachtige en levendige omgeving. De kinderen kunnen zich uitleven op
een stormbaan met loopbruggen, rekstokken, heuveltjes etc. Zin in een pretje? Bekijk de ballonnenshow van
RonnieBallonnie!
Verder zijn er optredens van de dansgroep Anke en
Marieke, de Muziekvrienden en Ydjembégroep Matanga Ya Mbula. Kortom, er is voor het hele gezin van alles
te doen!
U bent van harte welkom op 3 juni op Zorgpark Huize Padua, Kluisstraat 2 in Boekel.
Meer weten? www.ggzoostbrabant.nl/zomermarkthp
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Huize Padua
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THEMATISCHE CAMPAGNE MET
ERVARINGSVERHALEN

Plattegrond Zomermarkt Huize Padua 2018

GGZ Oost Brabant is begin dit jaar gestart met een thematische
campagne met als belangrijkste bron ervaringsverhalen.
3

Onderdelen hiervan zijn o.a het driemaandelijkse e-magazine Link waarvan het tweede
exemplaar deze zomer verschijnt, blogs, radiospotjes én de wekelijke vlogs van familieervaringsdeskundige Antje van Stekelenburg, die worden gepost op eigen social media
zoals Facebook en Linkedin. De campagne focust zich steeds rond thema’s die terugkomen in alle ingezette media.
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Realistische beeldvorming
Met ons gratis verkrijgbare publieksmagazine Link willen we bijdragen aan realistische
beeldvorming rond kwetsbare mensen met een mentale beperking. Ervaringsverhalen zijn
de basis. Die worden drie keer per jaar gedeeld op verschillende manieren: als gratis e-zine
én op papier, via ontmoetingsplekken zoals gezondheidscentra. Tussendoor verschijnen
reclamespotjes op lokale RTV, artikels en blogs via facebook.com/link.ggzoostbrabant.nl
de website www.ggzoostbrabant.nl en andere social media.

Parkeren Bezoekers
Entree Bezoekers

Invalidentoilet

Dierenpark

EHBO

Kinderattracties

Entree Vrijwilligers / Artiesten
Kinderattracties

Dames / Herentoilet

Parkeren Vrijwilligers / Artiesten

Eet &
Drinkgelegenheid

Museum de Kluis
Open van 10.00-16.00 u

Podium 1 = Brouwershof

Kramen

Podium 2 = Dierenpark

Grondplaatsen

Podium 3 = Park

Organisatie

Link magazine lezen?
Link magazine wordt verspreid via onze locatie in de regio, via gezondheidscentra en is
digitaal te volgen en te lezen op www.facebook.com/link.ggzoostbrabant.nl of www.
ggzoostbrabant.nl/linkmagazine.
Antje van Stekelenburg

AFDELING LOEF 2
START MET
KANTOORLOOS WERKEN
NIEUWE
WEBSITE VOOR
LVB-PSYCHIATRIE
Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie op Huize Padua heeft sinds eind vorig jaar een eigen website:
lvb-psychiatrie.ggzoostbrabant.nl . Dit centrum, onderdeel van GGZ Oost Brabant, biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke
beperking en vaak een lagere emotionele ontwikkeling. Met de nieuwe website kunnen cliënten, hun familieleden,
verwijzers en ketenpartners nog beter geïnformeerd worden.
Komende maand zal ook de website van NAH (Niet-aangeboren Hersenletsel) Huize Padua live gaan: nah.ggzoostbrabant.nl .

Loef 2 – een afdeling van het Hoogspecialistisch
Centrum voor LVB-Psychiatrie - is gestart met
kantoorloos werken! Doel hiervan is het vergroten
van het gevoel van veiligheid. Bewoners voelen de
aanwezigheid van verpleging en de afstand tot de
verpleging is kleiner.

De ruimtes op de afdeling zijn anders ingericht en worden
anders gebruikt. De hal op de afdeling is getransformeerd tot
‘Plein’ met een grote tafel en een zitje, waardoor cliënten in de
nabijheid van de verpleging kunnen zijn. De cliënten die wel in
het zicht willen zitten van de verpleging, maar niet zo dichtbij,
kunnen in de tussenruimte plaatsnemen. Vanuit het plein is er
zicht op de hal, de tussenruimte en de beide huiskamers van
Loef 2.
Positieve resultaten Eikenheuvel 5/6
Het kantoorloos werken is een mooie ontwikkeling; Eikenheuvel 5/6 op Huize Padua was de eerste afdeling die dit anderhalf
jaar geleden invoerde, met positieve resultaten. De veiligheid is
aantoonbaar verhoogd zowel voor de cliënt als de zorgverlener.
Onrust of spanning wordt bij cliënten eerder gesignaleerd.
Hierdoor kunnen we meer zorg op maat geven wat in de
praktijk de-escalerend werkt. Er is meer contact tussen zorgverleners en cliënten, waardoor cliënten zich meer gelijkwaardig
en ook verantwoordelijker voelen voor het welzijn van de
zorgverlener.

