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'Geffieurdezinaigen' h verpleeghuisBosch en Duin'-

Nieuw interieurconceptsluit aan ï""'",5?"H"-*"I,if!*-'.F*'iï
houtenvloereo eebruikl Een st€rop belevingswereld cliënten
ke veft.ring vatr-hetthà;À 'Duinroos' i[ het ilterieuÍ beeft ervoor
gezoÍgddat de omgevingvoor de
bewoners zeer herkerb.aÍ is
geworder. Cliërtes zien 'hur'
duiDrooso.a. t rug op lappcDtap-'
riode sordt dc afdêlingop ó okto- aan de specifieke b€ho€íieEva! per eDop de Pasde Biide €nÈee
bêr'officEcl hemDeÍddoor de d€zecLiëDrerl
beSint de 'wcnld vatr de Duin"Gekl€urde
Itr hí inteÍierrconcept
diEclcur vatl ar"ites, -"*o"*
dls. M.E. RompÀ Om 10.30 uur zbhrigen" vormetr de b€hoefter
zÍil zij in haar openingsspeechvan de cliènten !€tr ile Duiffoos De cliêtrt ceDtrrll
Eadrukkelijkitrgaar op de huidige juií het veÍEekpunt.Op eig€Dzin- De bewoners var de Duiffoos
trige ".ijze wed een inrichting wonennu h eenleefomgevingdie
achj'rit€it roDdverpl€eghuize!,
gecreêeÍ4 die aansluit bij de aaDEluitop hun eig€nbelevhgswEIrteri€u'àrchitcct SarÀRosenthÁl w€reldvar dc bewoÉrs eDwaarbij Íel4 met denadnk op privacy,perran RoseDtbalÍDteriors& Partners debelevingên dê béhoeft€nvatrde soontijkeaadacht en wEmte. Het
interieur.oncept zolgt ervoor dat
ontwiklclde voor Bosch €n Duitr cliêntm cantraalstaá!.
: em irÀovatief int€rieurconcept. Zo is de iÍrichting van afdeliÀg de cliënten hun wooromgeviÁg
Biltreu dit conceptkomende fimc- Duiffoos a&est€mdop de 'loop- kleitrlcbÁliserbel€ven.
ties er bogêlijkhedenvEnruimt€s dmng' die vêel d€mentêrcnde De med€weÍkersrED de afd€ling
tot lcvenen kijgen b€tekeni!vooÍ cliërter keÍnen. De ooFpronkelij- kunen de cliëntenbcterlèretrkenkc doodbp€ndegaryenzijn omge- da en alaaldoorbcter inspeledop
de bênoners.
vomd tot prettige rondgevormde hun beho€fren.Dit komt het*€lbeomlopenmet eensnoezeLnis.
Dui- vindeÀén $,elzijn \"ànalle betrokBosch eí Duin
helpenbij k€nenzekerten goede.
Op afdeli.DgDuiDrooswonen 3E delijke orièntatiepudren
oud€reDdi€ bckerd zijtr nct het het vindetrvElrde rorÍes. De ga[- Voor he.l Bosch en Duirl is een
áckt€b€eldAlàeim€r en demen- genzijn voorriên van sfecrvcdich- East€Íplatr interieur genaaki de
tie. De €liënter wooddentot vooÍ ting. De 'op€n' hukk&oeÍs zorgen komendejsren zal genoemdeinte, koí in eenweinig.tot de v€È.èl- voo! daglichttoetreding eq €en ri€urtijn wordendoorgez€io,ar de
ongeving, mÊtcÊ4, rÍ€tÊee-.huisêlijke'atmosft€r tot -overigËafiielhr!à '/Jn Bosch en
i ding-spr€kerde
Duin.
*erke ziêkeDhuisuitstnling. De op de gang.

SctEvENtr\cEN- lBeleven,voelen, herkeDnen'.Dit zijn enkele
raí d€ €l€mentenvan. de geheel veraieuwde iriichtirg vr!
afdeling D[iDmos vrn v€rpleeghuisBoschel Dut!.
gaf í/einig ruiEtc
veÍbouwingspewooDodgeving
Na êedintensicv€

Dementerenden
in Bosch
en Duinin leukereruimte
DE HAÁGI In het Haagsever- noemeÍ'Gekleurde zintuiAen,
plêeghuisBoschm Duin ii dever- onrwikkeldwàarbiibelevinf en
deuwde inrichting van de áÍde- behoeften
vanpatièntencen-tàal
lÍng voor pàtiiilten die llidm aan staan,Zo is Duiffoos afgestemd
Alzheimer
of demenEes€oDend. op dg'loopdrang'dieveelêmenOp deafdelÍU metde naamDuin- teÈírden kennen. Dooallopende
rooswonen38 demmterendeou- gangmzijn omgevomldtot omloderen.In de oude situatieverblÈ penvooràm van sfeerverlichting
ven zij in e€n 'àekeÍrhuisomse- m oiëntatiepunten.
ving'. voor de ni€uweafdelinÀis
êen innovatief conceptondeide zieookpagina
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tnuEvoeten
i||hunongeving.
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GraaglaatSchoofde veÍandêrinai maar
veelbelovend.
genzien.Onderwegnaarboven
In deÍurmebad2ó'n verschil,',Het nieuweinteri" het bdangrijk om je thuis re
kuip drjivenplashceendies,
ergerthii zich aanliet svsteemDla-euÍ is helemaal
m
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makenvoor Élebewone6,,,lect
klaagtde directeur.,,Dit is toch
veleonderzoelond€rdemente- liSt hpijt op d€ gÍond, voor Er
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