Wie doet wat bij Aafje?
Uitgelicht: Begeleidingsteam extramuraal Rotterdam
Meneer Pietersen (gefingeerde naam) is een alleenstaande man van 75 jaar oud en
krijgt dagelijks hulp van Aafje thuiszorg bij zijn persoonlijke verzorging. Tijdens de
verzorging bemerkt de thuiszorg collega dat zijn appartement vol staat met spullen.
Hierdoor is er weinig ruimte om te lopen en zijn er risico’s op vallen. Ook ziet de
Aafje-collega dat het niet schoon is. Op tafel liggen stapels ongeopende poststukken
waar dhr. Pietersen niets mee lijkt te doen. Onlangs heeft de thuiszorg collega van
hem vernomen dat hij geen sociale contacten heeft waardoor hij zich erg eenzaam
voelt……….. Wat kan onze collega op dat moment doen?
Bij een dergelijke multicomplexe problematiek kun je de Aafje collega’s van het
Extramurale Begeleidingsteam inschakelen. Niet bij iedereen bekend, maar Louisa
Lambillion en Raymon Weg zijn bij Aafje als extramurale begeleider in regio Noord
actief in het helpen van mensen als meneer Pietersen bij het ‘Sociaal en Persoonlijk
Functioneren’ (SPF). Vanuit de welzijnsgedachte van Aafje gaan zij met deze meneer
in gesprek en proberen zij via de partners en andere organisaties van de ‘sociale kaart’
hulp te bieden bij de vraagstukken waar deze man ondersteuning bij nodig heeft.
Daarvoor stellen zij dan een zgn. ‘zorgplan’ op waarin praktische doelen voor en met
de klant worden gesteld. Voor hun werk moet de klant wel een WMO-indicatie van de
gemeente hebben. Wanneer de wijkverpleegkundige, een andere thuiszorg collega of
familie een nijpende situatie thuis aantreft, kunnen ook zij Louisa en Raymon
benaderen. Zij gaan dan met de klant in gesprek en helpen met het verkrijgen van de
WMO-aanvraag. Aafje heeft ook dagbestedingscoaches die extramuraal actief zijn,
maar zij zijn vooral individueel in contact met mensen met vaak een
dementieaandoening die nog thuis wonen en ondersteuning en begeleiding nodig
hebben.
Louisa werkt al 17 jaar bij Aafje. Eerst aan het bed, maar in 2004 is zij overgestapt naar
Welzijn. Raymon werkte bij Laurens en Lelie Zorggroep, voordat hij vorig jaar in dienst
trad bij Aafje. Louisa en Raymon hebben elkaar in 2011 ontmoet toen zij allebei actief
waren in het project ‘Even Buurten’, gedetacheerd vanuit Aafje en Laurens. Toen deze
detachering stopte, zijn ze allebei als hulpverlener van mensen thuis verder gegaan bij
Aafje. Zij hebben een veelzijdige baan en geen dag is hetzelfde. Het bieden van hulp (en
soms het licht in de tunnel) is een dankbare en soms moeilijke taak waaruit zij veel
voldoening halen. Zij krijgen veel voor elkaar en klanten zijn erg blij met de
ondersteuning die zij bieden.
Wil je meer weten over de functie van Louisa en Raymon of hoe je van hun diensten
gebruik kunt maken? Mail ze dan via louisa.lambillion@aafje.nl of rweg02@aafje.nl
Wil je het Extramurale begeleidingsteam van Regio Zuid bereiken? Mail ze dan via
DL_RTZ1WelzijnDagbcoachEM@aafje.nl.

