een ander. Ook a1benje dan mede-eigenaar va*;i
d~ensinkomen.
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worden, wtl een dergell~kewetswtjztgtng oak werkelilk lets betekenen.

FaP

K , ~Corrte BrussB, Utrecht en

Nogmaals. wg zp nret tegen e m wetswl~zrgrng.VY
denken dat er nog veel vragen beantwoord moeten

Gerda Casim~r,Rhenen

VHN
IRENlGlNG VOOR HUISHOUDKUNDE IN K'"

re-aktiveren ofaktief te houden, moet bepas~lW~f@'
onderschatworden.
In het thema-gedeeltesloot de lezing van Dr. Perb
Op 22 april1983 was de poort van het Provinciaal
nartz hier precies op aan: 'De rol van nieuwbouur'
Ziekenhuis te Santpoortopen voor de VHN-leden
in leven en leefklirnaat binnen een verpleeghuis
en belangstellenden.De opkomst van de leden
gebaseerd op zijn onderzoek in het verpleeghuir~
was vooral voor het huishoudelijkgedeelte van de
Hornerheide.
Algemene Ledenvergaderfngenlgszlns teleurDe opzet van dit nieuwe gebouw door een gerestellend.
nommeerden ervaren architekten-bureaubleek
Als we ons echter realiseren, dat het ledenbenadathettehuis bewoond werd, nietgeheel te vo
stand van de VHN nogal gevarieerd is, zowel wat
doen aan de eisen van verzorgers en verzorgder
betreft belangstellingssfeerals w h betreft werkDoor middel van gesprekkenen observaties wer
of studiesituatie, is In te zien, dat het moeilijkanduidelijk, dat de aktiviteiten van de bewonersvoc
ders kan. Op deze door-de-weekse dag was een
een deel bepaald- en geremd werden door de
andere groep leden aanwezig dan op de decemruimtelijke indeling van het gebouw, vooral ten
ber-vergadermg1982, die op een zaterdag plaatsgevolge van de ligging van therapie-ruimten en
vond. Voor de komende najaarsvergadering is
dagverblijven ten opzichte van de kamers van de
weer gezocht naar een ander alternatlef, namelljk
30november in Utrechtvanaf 16.00 uur. Missch~en patienten.
komt door een dergel~jkafwisselend vergader-pa- Een dergelijke situatie in een verpleeghuis is ongetwijfeld geen uitzondering, maar dit is niet eertroon ieder lid in de gelegenheid om deze bljeender zo systematischonderzochtals nu door Penkomsten nu en dan bij te wonen.
nartz is gedaan. Deze evaluatie is een eerste aanzet, waarvan hopelijkde resultaten zullen doorDe thuisblijvers hebben iets gemist Niet zozeer
werken in toekomstige bouwprocessen. Het rapvanwege de huishoudelijke vergadering, die oveport is gepubliceerd door de Vakgroep Wonen van
rigens een belangrijke informatieve funktie heeft
de LH Wageningen: nr 58dl I getiteld Hornerheide,
voor bestuur en leden wederzijds. (De notulen van
deze vergadering zullen v66r de najaarsvergade- een verpveeghuisonderzocht. Wageningen 1983.
Auteurs: Paul Pennartz en h e Hoogerbrug. Het
ring worden verspreid.)
onderwerp riep bij de aanwezigenvolop stof tot
diskussie op. Het was goed, dat een aantal leden
De rondleiding door een modern opgezette p y van de VAT (Vereniging van AfgestudeerdeTHWchiatrische afdelmg bood voor de meesten onder
ers) deze middag ook aanwezig waren.
pns nleuwe lnteressantegez~chtspuntenDe
moeite, die wordt gedaan om de patlenten In hun
Jeanne van 't Klooster
'daaeliikse woonsituatie te begelelden alsof zii
sekretarisVHN
Voorjaarsvergadering
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