Centrumlocatie
Daniel den Hoed Oncologisch Centrum

In het Erasmus MC-Daniel den Hoed en op de afdeling Hematologie van de
centrumlocatie van het Erasmus MC worden u door Welzijn & Ontspanning
activiteiten aangeboden. In deze folder leest u meer hierover.

Welzijn & Ontspanning
Erasmus MC-Daniel den Hoed en
Afdeling Hematologie Erasmus MC, centrumlocatie

Wat kan Welzijn & Ontspanning voor u betekenen?
Door uw opname kunt u uw vertrouwde situatie missen.
Mogelijk ontbreekt ook nog een dagelijks ritme.
Hierbij kan Welzijn & Ontspanning veel voor u betekenen.
U kunt hierbij denken aan:
-

Het verzetten van uw gedachten, ontspanning.

-

Het (her)ontdekken van uw mogelijkheden.

-

Het opbouwen van een dagelijks ritme door het oppakken van een zinvolle
en/of prettige daginvulling.

De activiteitenbegeleider en het team van vrijwilligers begeleiden u bij het weer
oppakken van activiteiten/ dagbesteding ter ondersteuning en bevordering van
uw herstel.

Creatieve activiteiten
Wij bieden u een groot aantal creatieve activiteiten aan.
Enkele voorbeelden zijn:
-

Sieraden maken.

-

Mozaïeken.

-

Tekenen en schilderen.

-

Mandala’s kleuren/ ontwerpen.

-

3D kaarten/ scrapbooking.

Op de website van de activiteitenbegeleiding kunt u van elke creatieve activiteit
een aantal voorbeelden zien (www.erasmusmc.nl/welzijn).
Kunstzinnige therapie
Wij bieden ook kunstzinnige therapie aan. Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website of kijkt u in de folder van kunstzinnige therapie.
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Uitleen diverse materialen
Naast de creatieve activiteiten kunt u ook bij ons terecht voor het lenen van
diverse materialen.
Enkele voorbeelden zijn:
-

Laptop.

-

Dvd’s.

-

Boeken.

-

Luisterboeken.

-

Spelcomputers (alleen voor afdeling Hematologie A2/B2 en 5 Zuid).

-

Spelletjes en puzzels.

-

Tijdschriften.

Voor meer informatie over de materialen kunt u kijken op onze website.

Ruimte Welzijn & Ontspanning
In onze gezellige ruimte ontvangen wij u graag voor een praatje en een lekker
kopje koffie of thee. En natuurlijk is het ook mogelijk om in deze ruimte met uw
activiteiten bezig te zijn.
Er worden ook regelmatig workshops georganiseerd waarvoor u zich kunt
inschrijven.
De ruimte bevindt zich op de 4e verdieping van het gebouw. Schuin tegenover de
activiteitenruimte bevindt zich een dakterras waar u buiten kunt zitten. Het is ook
mogelijk om op het terras met een creatieve activiteit bezig te zijn.

Waar vindt u ons
U kunt ons vinden op de vierde verdieping, kamer A4-27. Rechtsaf vanuit de lift
aan het einde van de gang.
Voor patiënten opgenomen op de afdeling Hematologie (5 Zuid) op de centrumlocatie komt Welzijn & Ontspanning op de afdeling langs.
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Openingstijden
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag:

Contact informatie
Heeft u interesse in de activiteiten die Welzijn & Ontspanning biedt, dan kunt u
dit aangeven bij de verpleegkundige of u kunt zelf contact opnemen via
onderstaand telefoonnummer/ e-mailadres.
Telefoon: 010 704 14 40
Email: activiteitenbegeleiding@erasmusmc.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

Erasmus MC - Daniel den Hoed
Groene Hilledijk 301
3075 EA Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl
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van 09:00 - 12:30 uur en van 13:00 – 16:30 uur.

