CuraMare biedt toegankelijke zorg voor iedereen die op zorg en verpleging aangewezen is. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort
mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg
of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk
binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste
moment op de juiste plek.v
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PDL

PDL in de praktijk
Bij mensen waar passiviteit een kenmerk van het dagelijks leven is geworden,
blijkt dat met name het aan- en uitkleden voor pijnlijke, stressvolle situaties kan
zorgen. Daarom is functionele kleding, die het aan- en uitkleden makkelijker
maakt, gewenst. Hiermee wordt deze handeling een stuk minder belastend. Er
is minder angst, spanning en pijn.

PDL is de afkorting voor Passiviteit van het Dagelijks Leven. De PDL-methode
is ontwikkeld voor mensen die blijvend niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Het omvat een verzameling handelingen, maatregelen en voorzieningen die
bijdragen aan optimale begeleiding, verzorging en verpleging. Verschillende
soorten zorgverlening komen hierin bij elkaar. Dit gebeurt op basis van de
PDL-methode, ontwikkeld door de Stichting PDL. Deze methode wordt op alle
woonzorglocaties van CuraMare toegepast.

Soms is het van belang om kleding aan te passen. Hierbij kunt u denken aan
een overhemd of nachthemd met rugsluiting, een rok of broek met zijsluiting,
maar ook het gebruik van pantykousjes in plaats van een panty, ruime, makkelijk
zittende en rekbare kleding van joggingstof of tricot en blouses, overhemden
en rokken die makkelijk opengemaakt kunnen worden. Kleding kunt u zelf
aanpassen of kunt u kopen bij een van de volgende aanbieders:
www.max-medical.nl
www.4care.nl
www.wi-care.nl
Het is ook mogelijk om kleding te laten aanpassen door de coupeuse van de
woonzorglocatie. Onze zorgmedewerkers kunnen u hierover informeren

De 7 PDL-factoren
De PDL-methode kent zeven zogenoemde factoren: liggen, zitten, gewassen
worden, gekleed worden, verschoond worden, eten en drinken en verplaatst
worden. Kernpunten hierbij zijn:

PDL en CuraMare
De PDL-methode wordt toegepast op alle woonzorglocaties van CuraMare. In
2008 ontving CuraMare het PDL-keurmerk van de Stichting PDL. Dat wil zeggen
dat CuraMare voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die deze stichting stelt.
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Meer weten?
Neem contact op met de PDL-coördinator van CuraMare via 0187 48 83 00.
Of kijk op www.curamare.nl of www.stichtingpdl.nl.

Een respectvolle bejegening.
Specifieke zorg, volledig afgestemd op wat ú nodig heeft.
Het verminderen van onrust en angstgevoelens.
Het voorkomen van stijve gewrichten en doorligwonden.
Het toepassen van voorzieningen op maat zoals ergonomische kleding
en speciaal ontwikkelde middelen voor zo comfortabel en veilig mogelijk
liggen, zitten, tillen en vervoeren.

