corona

uitleg & tips
Hieronder vind je een aantal algemene tips, specifiek gericht op de omgang met cliënten met een (zeer) ernstige
verstandelijke- of ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB).
Er is ook een versie voor MVB en LVB cliënten.

HANDIGE TIPS

2. Laat onnodige communicatie over het Corona virus achterwege.
Let er dus op dat je niet met collega’s onderling onnodig over de
situatie praat, houd de radio of tv niet te lang aan. Als je behoefte
hebt hierover te praten, wat heel begrijpelijk is, doe dit dan zo min
mogelijk in het bijzijn van cliënten. Vind hier dan andere momenten
en plekken voor. Natuurlijk wil je er wel bij stil staan als er vragen
zijn vanuit de cliënt of je cliënten wilt inlichten/voorlichten. Zorg dan
voor gepaste aandacht over het onderwerp Corona. Een beetje onrust
is logisch, bij zowel jou als de cliënten, maar onthoud gerustheid bij
de cliënt begint met rust bij jou.

4. Handen wassen kan ook in
een teiltje op de tafel, op de
grond of op het rolstoelblad.
Dit kan zelfs een prettig
contact moment zijn en een
fijn sensatie met lauw of warm
water en lekker ruikende zeep. Let hierbij op je eigen veiligheid door
bijvoorbeeld handschoenen te dragen. Let ook op de veiligheid van
de cliënt door bijvoorbeeld zorg te dragen dat hij/zij geen zeep in
haar mond stopt.
5. Als begeleider heb je een signalerende functie en is het je taak te
letten op ziekteverschijnselen, de meeste cliënten met een EVB
of EMB kunnen het zelf niet aangeven wanneer zij last krijgen van
griepverschijnselen.

 Let op voor de cliënt bekende signalen van ongemak
(bijvoorbeeld kreunen, huilen, gillen en mimiek ), plotse
verandering van gedrag (bijvoorbeeld troostzoeken) of (toename
in) zelfverwonding.
 Let op mogelijke verhoging, hoesten of kortademigheid.
6. Tot slot een aantal handige sites met meer tips en info:
• Geef me de 5 Corona virus: uitleg geven & angst relativeren.
• Filmpjes handen wassen (saai maar degelijk);
iets leuker:
• het handenwassenlied van Vilans, leuk voor personeel, gemaakt al voor het coronavirus,
• dansje, gezellig maar minder nuttig,
• handenwassen gangnam style, voor de liefhebber,
• happy birthday versie,
• voor de liefhebbers van klassieke muziek.
• Een autisme vriendelijke uitleg .
Heel veel van deze tips zijn niet alleen geschikt voor onze
cliënten maar ook voor onszelf. Succes!

3. De dagen zien er voor de cliënten anders uit, probeer echter zo veel
mogelijk ritme te behouden. Je kunt hiervoor de dagprogramma’s
van het AC aanhouden. Zorg dat deze geprint aanwezig zijn. Maak de
dagen zo gewoon als mogelijk.

PROEFJE
Vul een bakje met water en grof gemalen peper. Haal je vinger er
doorheen: daar blijven ‘stofjes’ op achter. Doop een schone vinger in
zeep en daarna in het bakje water met peper:
de peper verdwijnt naar de rand van het bakje!
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1. Gerustheid bij de cliënt begint met rust bij jou. De omstandigheden
voor onze cliënten zijn veranderd, zij gaan niet meer naar het AC en
begeleiders van het AC zijn thuis bij de cliënten. Cliënten merken
deze verandering op, angstig of onrustig gedrag is dan een logische
reactie. Deze kan tijdelijk zijn. De meeste van onze cliënten met een
E(V)MB deinen namelijk mee op onze emoties, op ons tempo, op
onze rust of onrust. De beste aanpak is dan ook blijven kijken naar je
eigen emoties, je eigen tempo en je eigen gerustheid.

