Beweegtuin Wijerode

Ouderen

Wist u dat bewegen bijna uitsluitend positieve effecten heeft? Niet alleen geeft bewegen voldoening, het
brengt mensen ook met elkaar in contact en geeft
plezier. Bewegen vertraagt de achteruitgang van het
functioneren, zorgt voor een betere conditie en kan
leiden tot een verbetering van het geheugen en de
stemming. Een goede lichamelijke conditie zorgt
voor herstel. Ook voor oudere mensen is bewegen
belangrijk om fit en vitaal te blijven!

Wat is de beweegtuin?
De beweegtuin is een sport- en spelruimte in het middelste gedeelte van
Wijerode waar geoefend kan worden
aan eenvoudige toestellen om verschillende spiergroepen in het lichaam
vitaal te houden.
Samen met uw familielid de beweegtuin in! U bent van harte welkom.
De beweegtuin is alle dagen geopend
van 8.30 tot zonsondergang en is vrij
toegankelijk voor patiënten en hun
familieleden of naastbetrokkenen.

Bewegen is goed voor jong en oud!
Neem ook eens een kijkje
en beweeg mee!
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De ingang is vrij toegankelijk en
bevindt zich achter de receptie.
Kom samen met uw familielid
naar de beweegtuin
Bij elk apparaat hangt
een beschrijving.

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg
met ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden
we zorg aan 13.500 mensen. We hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen
en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast
biedt Mondriaan forensische
psychiatrie. Onze belangrijkste taak is
mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende
kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis
als dat kan, opgenomen als dat echt
moet. Onze aanpak is oplossingsen samenwerkingsgericht en zoveel
mogelijk op de persoon afgestemd.
Met 2.300 medewerkers is Mondriaan
één van de grotere werkgevers
in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters,
psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk
onderzoek staan in dienst om, op basis van de nieuwste inzichten, onze
zorg continu te verbeteren.

Mondriaan Ouderen behandelt
mensen van 65 jaar en ouder met
psychische en/of psychiatrische
problemen, zoals depressiviteit,
angsten, fobieën, ernstige vergeet
achtigheid, spanningsklachten, onrust
of verwardheid. Daarnaast kunnen
patiënten jonger dan 65 jaar waarbij
de problematiek aansluit bij ouderen
tot onze doelgroep behoren. Onze
behandelingen worden ambulant,
klinisch en in deeltijd aangeboden.
Op het gebied van preventie geven
we voorlichting en cursussen.
Tevens adviseren en ondersteunen
wij familieleden en mantelzorgers
van onze patiënten. Ook professionele
zorgverleners en instellingen kunnen
een beroep doen op ons voor advies,
ondersteuning of overname van
behandeling. Mondriaan Ouderen
biedt de hulpverlening aan vanuit de
locaties Parkstad en Maastricht.
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