
 

 
 

 
 

In deze nieuwsbrief praten we u graag weer bij over de ontwikkelingen rondom de 

verbouwing van Parkzicht. In de afgelopen twee maanden is er weer veel gebeurd. 

Lees en kijk mee! 

 

Tweede en derde etage  

Medio mei en begin juni zijn ook de huiskamers Gerbera (op de 3e etage) en Anemoon 

(op de 2e etage) opgeleverd en in gebruik genomen. Dat betekent dat het verbouwen 

op de tweede en derde etage is afgerond! Heeft u al een kijkje genomen? Het 

resultaat mag er zijn: appartementen met veel daglicht, ruime huiskamers en sfeervolle 

inrichting. Ook van bewoners horen we positieve reacties. Daar doen we het voor. 

Nu het inrichten van de huiskamers is afgerond, zijn de gangen op de etages aan de 

beurt. De inrichtingscommissie van Parkzicht gaat de inrichting van de gangen 

vormgeven. 

 

Nieuwe namen  

De afdelingen in Parkzicht hebben een nieuwe naam gekregen. De namen zullen bij 

Sliedrechters ongetwijfeld herkenning oproepen. De nieuwe namen zijn: Spoorbrug 

(etage 1), Merwede (etage 2) en Watertoren (etage 3). 

 

Een dementievriendelijk interieur 

Interieur stylist Pauline Nugteren van W2 Moments heeft de huiskamers ingericht. Zij is 

gespecialiseerd in het inrichten van verpleeghuizen en vertelt waar zij op heeft gelet bij 

de huiskamers in Parkzicht. 

 

Pauline: “Mensen met dementie zijn afhankelijk van hun omgeving. Wanneer een 

bewoner zijn omgeving als onveilig ervaart, is de ervaring dat hij of zij meer 

probleemgedrag vertoont dan wanneer een omgeving veilig aanvoelt. Een veilige 

omgeving creëren we onder andere door kleurgebruik, kleurovergangen en de 

meubelkeuzes.” 
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 “Kleuren kunnen bijdragen aan de oriëntatie. 

Zichtbare kleuren zorgen ervoor dat mensen met 

dementie afstanden en diepte beter kunnen 

inschatten. De kleuren die we met de 

interieurcommissie van Parkzicht hebben gekozen, 

zijn met elkaar in balans, zonder grote 

kleurovergangen. Dit zorgt ervoor dat de bewoners 

geen onnodige prikkels krijgen en resulteert in een 

fraaie, lichte en huiselijke omgeving.” 

 

“Ook de plaatsing van de meubels zorgt ervoor dat de 

bewoners zich prettig voelen in de ruimte. Er zijn diverse 

plekjes om te zitten, elkaar te ontmoeten of waar de 

bewoners zich even kunnen terugtrekken. Immers, 

sommige mensen met dementie willen graag rust en 

kalmte en anderen voelen zich juist beter wanneer er in 

de omgeving van alles gebeurt. Bij de inrichting van de 

huiskamers is rekening gehouden met de verschillende 

behoeften aan prikkels.” 

 

“Met de materiaalkeuze is rekening gehouden met de 

behoefte aan een stevige zit. Een stevigere zitting zorgt 

ervoor dat de bewoners makkelijker zelf kunnen opstaan 

uit de stoel. En waar wij ’s avonds graag neerploffen op 

onze zachte bank, kan een te zachte zit er bij mensen 

met dementie voor zorgen dat zij hun spieren aantrekken 

of verkrampt gaan zitten.” 

 

“De balans in kleurgebruik, meubelkeuze en decoratie 

met nieuwe accessoires en hergebruik van oude 

accessoires uit de tijd van toen zorgt voor een 

herkenbare omgeving, waar de bewoners van Parkzicht 

volgens mij heerlijk kunnen vertoeven.” 

 

 

 

 



 

Begane grond en tuin 

Op donderdag 27 mei was er een inloopbijeenkomst voor medewerkers, vrijwilligers en 

de cliëntenraad om mee te kijken (en te denken!) met het eerste ontwerp voor de 

begane grond en de tuin. Van die mogelijkheid is goed gebruik gemaakt! Op basis van 

de input en reacties zijn we nu met de architect bezig om tot een definitief ontwerp te 

komen. De cliëntenraad wordt hier nauw bij betrokken. In een volgende nieuwsbrief 

hopen we het definitieve ontwerp met u te kunnen delen. 

 

Brug: definitief ontwerp 

Zoals u in eerdere tekeningen heeft kunnen zien, komt er aan de vijver-kant van 

Parkzicht een loopbrug. Op de tweede en op de derde etage worden de afdelingen 

met elkaar verbonden, zodat het mogelijk wordt om rondom te lopen. 

 

Er zijn in de afgelopen weken laatste aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp. 

Inmiddels is het definitieve ontwerp van de brug gereed. Hieronder een impressie. De 

tekeningen kunt u bekijken op de website: www.waardeburgh.nl/verbouwing-parkzicht 
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Verhuizen 

Het is altijd een flinke klus om te verhuizen. En het 

is ook altijd weer even wennen in een nieuwe 

woning. Desondanks verloopt het verhuizen 

gelukkig goed. De meeste bewoners die 

moesten verhuizen, zijn inmiddels over naar hun 

nieuwe appartement. De laatste bewoners 

verhuizen in de komende weken. In juli hopen 

we alle verhuizingen te hebben afgerond.  

 

Inloopspreekuur komt te vervallen 

In de afgelopen twee maanden is er goed gebruikgemaakt van het inloopspreekuur. In 

de eerste periode kwamen er met name veel vragen over het verbouwen van de 

afdelingen en de verhuizingen. De laatste paar keer hebben we gemerkt dat er geen 

mensen meer langskomen. Dat is begrijpelijk, omdat de afdelingen inmiddels zijn 

opgeleverd en bijna alle bewoners zijn verhuisd. Het spreekuur komt daarom te 

vervallen. Eventueel kan het spreekuur op een later moment weer worden opgestart als 

daar weer behoefte aan is.  

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog een vraag? Dan kunt u altijd contact 

opnemen met Annelies van de Ree, manager integrale zorg, via 

a.vanderee@waardeburgh.nl.  

 

Voor persoonlijke vragen en vragen rondom de visie leven in vrijheid kunt u terecht bij 

de EVV-er. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Waardeburgh en 

wordt samengesteld door de afdeling communicatie. 

 

Eerdere edities kunt u terugvinden op: 

www.waardeburgh.nl/verbouwing-parkzicht  
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