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'Blauwe Maandag' week

'Blauwe Maandag' wordt wel eens gezien als de meest deprimerende
dag van het jaar.
 
Binnen Attent Zorg en Behandeling wordt in de week van 'Blauwe Maandag'
extra aandacht gegeven aan hetgeen medewerkers, cliënten zelf, familie en
vrijwilligers kunnen doen om de stemming van cliënten te verbeteren.

Dit wordt gedaan door een week lang tips te delen over onder meer beweging,
daglicht en plezierige momenten. Deze tips kunnen eigenlijk het hele jaar door
worden toegepast.
 
Voor mensen die echt lijden aan een depressieve stoornis is meer nodig dan
dit. Bij aanhoudende klachten als somberheid, lusteloosheid en gebrek aan
plezier kunnen we binnen Attent kijken welke behandeling hiervoor nodig is.



Dinsdag
TIP 2: Daglicht
 
Ga naar buiten.
Zorg dat zoveel mogelijk cliënten deze
week een keer buiten komen. Daglicht
activeert ons brein en verbetert de
stemming.
 
Neem een cliënt mee naar buiten. Let
binnen op het gebruik van voldoende
verlichting. Ouderen hebben door
achteruitgang van de ogen juist extra
licht nodig. Zorg dat het zonnescherm
niet bij de eerste zonnestralen naar
beneden gaat.

Maandag
TIP 1: Bewegen
 
Beweeg regelmatig.
Stimuleer deze week bij alle cliënten
dat ze bewegen.
 
Bewegen kan helpen om de stemming
te verbeteren. Let eens extra op wat
iemand nog zelf kan aan beweging.
Denk hierbij aan: een klein stukje lopen,
bewegen met de armen, zelf de koffie
inschenken. Kijk of u iemand kan prik
kelen tot beweging. Als dit lastig is,
vraag dan de bewegingsfunctionaris
voor tips.
 
Neem niet alles over, maar kijk of u uw
familielid kleine dingen zelf kan laten
doen.



“ ZULLEN WIJ
SAMEN

DEZE WEEK
HAND IN HAND

LOPEN DOOR
HET BOS
LACHEN

GENIETEN
ONDER DE ZON
DAGDROMEN

JOUW MOOISTE
HERINNERINGEN

OPHALEN

”





Woensdag
Tip 3: Goed slapen
 
Onderzoek of het slaappa
troon goed is.
Een goede nachtrust zorgt voor vol
doende energie en bevordert een
goede stemming. Wanneer de slaap
niet optimaal is, kijk dan welke gewoon
ten iemand had rondom slaap. Denk
verder aan cafeïnevrije koffie, voldoen
de eten voor het slapengaan en niet te
vroeg naar bed gaan.
 
Bij chronische slaapproblemen kijk dan
welke maatregelen nog meer geno
men kunnen worden.

Donderdag
Tip 4: Vriendelijk zijn
 
Deel complimenten uit.
Geef vandaag iedereen een compli
ment.

Van vriendelijke woorden klaart de
stemming op. Door een klein gebaar of
een vriendelijk woord kan u iemand
heel veel geven.



Vrijdag
Tip 5: Goede herinneringen
ophalen
 
Vraag iemand naar fijne her
inneringen.
Kijk of iemand een fotoboek heeft, kook
of bak iets van vroeger of luister met
iemand naar zijn of haar favoriete mu
ziek van vroeger.

Zaterdag
Tip 6: Leven met aandacht
 
Schenk aandacht aan de klei
ne en mooie dingen.
Bewust leven met aandacht is gunstig
voor de stemming. Sta stil bij de kleuren
en geuren van een bos bloemen, de
smaak van een kopje thee, het ervaren
van regendruppels op de huid. Merk
op hoe de adem gaat.

Kijkt u eens of deze bewuste houding
kan worden gedeeld met anderen.



Zondag
Tip 7: Leuke en zinvolle
dingen doen
 
Doe met iemand een plezieri
ge activiteit.
Kijk wat iemand leuk vindt om te doen
en of u hiervan (soms in het klein) iets
mee kan doen. Denk aan muziek luis
teren, dansen, voor de planten zorgen,
van de natuur genieten.

Dit boekje 'Blauwe Maandag' is ontwikkeld in samenwerking met de psycho
logen van Attent Zorg en Behandeling. Voor meer informatie kan u contact
opnemen met hen.
 
Succesverhalen en reacties kan u sturen naar emailadres:

c.pasma@attentzorgenbehandeling.nl

 

attentzorgenbehandeling.nl 0800 2883689


