Het inloopspreekuur in het Jeroen Bosch ziekenhuis.
ziekenhuis
Ook deze maand was er weer een stukje Vicki Brownhuis in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Op 20
december jl. hebben twee
ee gastvrouwen hebben de inloopochtend verzorgd. In samenwerking met de
oncologisch afdeling was het weer een geslaagde ochtend.
De gasten /patiënten,
nten, die komen voor dagbehandeling lopen graag even binnen in de huiskamer voor
een kopje koffie met VickiBrownie
ownie en een gesprekje of een vraag . Dit keer hebben we uitgebreid
gesproken over de breiboezem en de hartkussentjes. Vaak komen onderwerpen aanbod die te maken
hebben met de niet-technische
technische kant van de behandeling.
Voorzichtig vooruit kijkend naar de kerst
kerst en het volgende jaar waren onderwerpen die aan bod kwamen.
Vragen en verhalen die veelal te maken hadden met de emotionele kant van de kanker. In deze Kersttijd
is het vaak extra moeilijk voor de mensen die met kanker leven. Dan is het delen van zorge
zorgen en
gevoelens heel prettig. We hebben samen gelachen en
en er waren ook tranen die er mochten zijn
zijn. Het
was fijn om te merken dat de gasten/patiënten
gasten/patiënten van het ziekenhuis onze aanwezigheid zeer waarderen.
En we gaan door !!!
Ook volgend jaar zullen we ons huis
is dichterbij de mensen brengen en er zijn voor vragen, gesprekken,
informatie en gezelligheid. De nieuwe datum in januari 2018 is : woensdag 24 januari van 9.30 tot 12.30
uur.
Hier een sfeerimpressie van het spreekuur:

Ook starten we het komende jaar met het inloopspreekuur in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.
Daar zal het eerste inloopspreekuur zijn op : donderdag 18 januari van 9.30 tot 12.
12.30 uur in de @lounge
op de begane
gane grond van het ziekenhuis.
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