
 

Kruipen in de huid van de cliënt 

Werken aan het thuisgevoel  
 

Stichting Maasduinen is een eigentijdse organisatie die zich richt op de welzijn en zorg van 

ouderen. Daarin zijn we goed en daarin ligt onze kracht. Elk dag geven honderden medewerkers 

en vrijwilligers inhoud aan ons streven dat elke cliënt zichzelf kan zijn en zolang mogelijk kan 

blijven. We stimuleren onze cliënten actief te zijn zo lang het kan en verantwoord is en het leven 

te leiden zoals thuis. Dat thuisgevoel vinden we van grote waarde. Er zijn echter cliënten voor wie 

het moeilijk is elke dag weer een  invulling te vinden. Voor die cliënten is er de huiskamer. De 

huiskamer biedt ontspanning, gezellige activiteiten, structuur, regelmaat en vooral een prettig 

verblijf.

 

Gezellig, ontspannen en zinvol 

De medewerkers van de huiskamer 

(medewerkers dagbesteding en welzijn) 

bieden een gestructureerd dagprogramma 

aan. Dit programma bevat, behalve het 

gezamenlijk gebruik van de maaltijden, ook 

ontspanningsactiviteiten, zoals  

handvaardigheid, spelletjes en gezamenlijk 

tv kijken. Maar ook bieden zij activiteiten 

die een therapeutisch karakter hebben, 

zoals geheugen- activiteiten, gesprekken 

over vroeger en bewegen. Dit alles vindt 

plaats in een aparte, sfeervolle ruimte.   

 

Daarnaast kijken de medewerkers 

dagbesteding en welzijn naar de individuele 

vraag van de cliënt. In de praktijk blijkt dat 

cliënten die de huiskamer bezoeken veel 

zelfstandiger blijven en een opname in een 

verpleeghuis mogelijk wordt uitgesteld.  

 

Professionele begeleiding  

De cliënten worden begeleid door speciaal 

opgeleide medewerkers, vaak in  

samenwerking met een vrijwilliger. De 

welzijns-adviseur ondersteunt het team. 

 

De medewerkers dagbesteding en welzijn 

zorgen voor een prettige sfeer waarin 

veiligheid, respect voor elkaar en vooral 

ook jezelf kunnen zijn centraal staan. 

 

Om de juiste begeleiding aan de cliënt te 

kunnen bieden is het belangrijk dat er een 

goede samenwerking is met andere 

disciplines. Vandaar dat de medewerker 

dagbesteding en welzijn rapporteert in het 

zorgleefplan en deelneemt aan 

verschillende overlegvormen.  

 

Bezoek 

Het is niet mogelijk om bezoek te 

ontvangen in de huiskamer. Door het 

goedbedoelde bezoek aan één van de 

cliënten wordt de continuïteit,  

de structuur en de rust binnen de huiskamer 

verstoord. En juist dat zijn belangrijke 

factoren binnen de huiskamer. Mocht er 

eens onverwacht bezoek komen, dan 

vragen we of de cliënt zijn of haar bezoek 

ergens anders, bijvoorbeeld in het 

appartement, ontvangt. Tijdens het eten en 

het rusten willen we liever niet gestoord 

worden. 

 

 

Dagbesteding  
huiskamer Antoniushof   



 

november 2018 

 

Dagbesteding  
huiskamer Antoniushof   
 

De huiskamer van Antoniushof

De huiskamer bevindt zich op de tweede 

etage aan het einde van de gang op afdeling 

2a. De huiskamer is zeven dagen per week 

geopend. Afhankelijk van de persoonlijke 

behoeften van de cliënt bepalen we het 

aantal deel te nemen dagdelen. Wekelijks 

keren dan dezelfde dagdelen terug. Ook is 

het mogelijk om alleen de avondmaaltijd te 

gebruiken in de huiskamer.  

Een groep bestaat uit maximaal acht 

cliënten en tijdens de maaltijd maximaal 14 

cliënten.  

Openingstijden 

Ochtend 08.45 - 11.45 uur 

Middag 13.00 - 17.30 uur 

Avond 17.30 - 20.45 uur 

Mogelijk middag  

en avond 13.00 - 20.30 uur 

 

Deelname aan de huiskamer

Aanvraag voor deelname aan de huiskamer 

wordt gedaan door de persoonlijk 

begeleider van de cliënt en wordt mede 

bepaald door de hoogte van het ZZP 

(indicatie) en de zorgvraag. Bij deelname 

aan de huiskamer ontvangt u een 

activiteitenformulier, bestemd voor de 

huiskamer. Wij verzoeken u dit in te vullen 

en te retourneren bij de huiskamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze 

informatiefolder, neem dan gerust contact 

met ons op. U kunt contact opnemen met 

uw persoonlijk begeleider van de afdeling 

of de welzijnsadviseur 

 

Telefoon receptie Antoniushof 

(0416) 33 44 32 

 


