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50 jaar Volvo Cars in Gent
40 jaar Volvo Trucks in Gent
Eric Van Landeghem (Volvo Cars) en Kamel Sid (Volvo Trucks)
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Helende omgeving voor geluksgevoel en verminderde
nood aan medicatie

De Foyer: ‘Comforthuis’ geeft
regie van eigen leven terug in
handen van bewoners wzc
Met het ‘Comforthuis’ geeft woon- en
zorgcentrum De Foyer concreet invulling aan
de visie 2018 die de groep heeft uitgewerkt.
Centraal in die visie (uitgeschreven in het
boek ‘Thuis is waar ik zorgeloos ben’) staat
het geluk van de bewoner. Vroeger stond
zorg centraal, in de toekomst moeten
keuzevrijheid, autonomie en zorgzaam
respect zorgen voor gelukkigere bewoners.
Concreet wordt heel zwaar ingezet op
de zogenaamde ‘helende omgeving’: daglicht
wordt aangevuld met dynamisch licht dat op
natuurlijke wijze het dag- en nachtritme volgt.
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Geluid wordt uit de huizen gebannen.
Open ruimtes en een gemakkelijk toegankelijke tuin geven een gevoel van vrijheid.
Maaltijden in buffetvorm vormen een sociaal
gebeuren. De therapeutische wellness en
fitness verminderen stramme spieren en
gewrichten en geven een gevoel van welzijn.
In de pijnbestrijding en preventie van
dementie wordt medicatie zo veel mogelijk
vervangen door aangename prikkels die
stress verminderen. In een helende omgeving
heeft de bewoner de regie van zijn of haar
leven terug in handen. Keuzevrijheid kan gaan

Open ruimtes met aangenaam licht en zonder
lawaai dragen bij tot een helende omgeving

over simpele dagdagelijkse zaken of over
gewichtige kwesties zoals de wijze waarop
zij wensen te sterven. Activiteiten in clubverband geven de bewoner de autonomie
of hij of zij al dan niet deelneemt.
De Foyer is een groep met drie vestigingen:
wzc Weverbos in Gentbrugge, wzc
De Zilvermolen in Zwijnaarde, en Huize Arion
in Zwijnaarde. Binnenkort wordt gestart met
de werken aan wzc De Zilversterre in Gent.
www.wzcdefoyer.be

