’t Nieuws
van hier en ginder
Januari – februari - maart ‘17
Jaargang 3
We wensen,
Een glimlach en een fijn gevoel
Geluk voor alle mensen.
We wensen,
Geen oorlog en geen ruzie meer
Maar vrede voor de mensen.
We wensen,
Een wereld die vol liefde en vrienden is.
We wensen,
Een beetje troost,
Een beetje hulp,
En licht voor alle mensen.
Straks worden onze wensen waar,
Misschien… in het Nieuwe Jaar!

2017, een nieuw jaar, nieuwe dromen, wensen en kansen.
Loslaten van wat voorbij is, de mooiste herinneringen
meenemen.
Aan alle bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers
en andere lezers van dit krantje een Gelukkig Nieuwjaar.
Wij hopen dat 2017 voor ieder van jullie iets goeds mag
brengen.
We blikken nog even terug op enkele leuke activiteiten
van de voorbije maanden. We vertellen jullie ook graag
iets meer over het kunstwerk dat in de binnentuin van de
Meerspoort staat.
De resultaten van de tevredenheidsenquête bij de
bewoners van Meerspoort zullen jullie ook wel
interesseren. Die van de Scheldekant nemen we op in het
volgende krantje.
In 2017 zitten we ook niet stil. De binnentuinen zullen
binnenkort volledig afgewerkt zijn. In het voorjaar
organiseren we in de Meerspoort en Scheldekant een
kaartavond. Hoogtepunt wordt de viering van ons 30jarig bestaan met een feestweek in oktober.
Veel leesplezier
Stefaan Vercamer
Voorzitter

Nele De Clercq
Directeur

De jarige bewoners van januari
Campus Scheldekant
02/01
03/01
06/01
10/01
18/01
18/01
21/01
28/01
30/01

Jacques De Brauwere
Godelieve Van den Hende
Denise Vanthourout
Antoinette Van Impe
Loret De Groote
Jacqueline Vander Haeghen
Marie-Louise Valcke
Roger Van De Walle
Anna Friant

70
71
80
90
83
88
85
88
89

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
02/01
03/01
04/01
21/01
29/01

Laurent Schittecatte
Léona De Ruyver
Diane Reynaert
Georges Van Kogelenberg
Maria Vander Cleyen

66
90
87
70
94

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
06/01
11/01
26/01
28/01
31/01

Luc Van Quickelberghe
Christiane Weyme
Madeleine Van Der Sijpt
Luciënne Deroose
Eric Hoerée

64
80
96
74
68

De jarige bewoners van februari
Campus Scheldekant
03/02
10/02
12/02
16/02
21/02
22/02

Daniël Van Bost
Adriënne Maes
Raymond Decordier
Jeannine Vanderaspoilden
Henri Elebaut
Luc Landrieu

79
96
84
78
77
77

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
01/02
02/02
04/02
08/02
09/02

Emma De Mets
Roger Verheuen
Adriënne Sandrap
Rachel Weyts
Antoon De Keyser

95
90
90
94
85

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
03/02
05/02
21/02
21/02
26/02
26/02
27/02
29/02

Emiel Baert
Mady Note
Lea Van Brabant
Denis Van De Velde
Andreas De Jaegher
Regina Prajanowa
Emilienne De Smet
Frieda Huysman

87
77
91
73
97
88
89
73

De jarige bewoners van maart
Campus Scheldekant
06/03
09/03
12/03
15/03
25/03

Rita Lanssens
Odette De Cordier
Cecile Uyttenhove
Adriënne Hooreman
Marina Maes

66
79
77
87
68

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
11/03
12/03
19/03
22/03
28/03
29/03

Jacqueline Viaene
Adrienne Vermeire
Annette Mahieu
Gilberte Demoor
Rachel Colpaert
Maria De Vos

65
86
80
87
88
90

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
12/03
22/03
29/03

Lucien De Boe
Joanna Gevaert
Mireille Neufcour

84
95
80

Wij verwelkomen…
Campus Meerspoort
06/10

Maria Deriemaker, k210

27/10

André De Bleeckere, k109

27/10

Adriënne Sandrap, k111

09/11

Maria Van Lancker, k136

10/11

Georges Van Kogelenberg, k102

05/12

Luc Van Quickelberghe, k222

Campus Scheldekant
14/09

Denise Vanthourout, k35

27/10

Bertha Dewaele, k40

09/11

Blanca Vanden Daele, k34

Enkele nieuwe bewoners vertellen…
Luc Van Quickelberghe, k222
Op 5 december verwelkomden we Luc als nieuwe
bewoner op de afdeling Coburg. Luc vertelt dat hij zijn
jeugdjaren heeft doorgebracht in Maarkedal, in een gezin
van vier kinderen, twee jongens en twee meisjes, Luc was
de oudste van de vier. Tot zijn 16 jaar ging hij in
Oudenaarde naar de landbouwschool om, nadat hij naar
‘den troep’ geweest was, op de boerderij van zijn ouders

te gaan werken en deze later ook over te nemen. Ze
hadden heel wat hectaren die bewerkt werden met
tarwe, suikerbieten, maïs en aardappelen. Ze hadden
ook een 45 à 50 koeien. Het was veel werken maar hij
deed het graag. Toen hij bij ‘den troep’ was, leerde hij
zijn vrouw kennen en in het jaar ’76 trouwden ze. Ze
kregen drie kinderen: Veerle, Bart en Tom. Ondertussen
zijn er ook al zes kleinkinderen.
Maria Deriemaker, k210
Maria is van geboorte afkomstig van Nukerke. Van haar 3
jaar tot haar 14 jaar zat ze op het pensionaat in Zottegem.
Ondanks het feit dat ze maar om de drie weken bezoek
mocht ontvangen en dat ze maar drie maal op een jaar
naar huis mocht, heeft ze er een fijne tijd gehad. Na het
pensionaat is ze in Oudenaarde nog twee jaar naaischool
gaan volgen, en dit werd ook haar beroep, ze vertelt dat
ze veel werk gehad heeft als naaister. Op haar 21ste
trouwde ze en stichtte een gezin met vier kinderen, drie
dochters en een zoon. Ze heeft ook 40 jaar in LouiseMarie gewoond waar ze haar dochter hielp die kapster
was. Sedert 6 oktober verblijft ze bij ons in het wzc
campus Meerspoort. Welkom Maria!
Mevr. Bertha Dewaele, k40
Bertha kwam ons vergezellen in Scheldekant, afdeling
Bergen-Op-Zoom, K. 40, op 6 december, de dag dat ook
Sinterklaas op bezoek kwam. De Sint keek in zijn boek en
zag dat Bertha een aangename, brave vrouw was, die
graag een babbel doet, dus mocht Bertha blijven!

Bertha haar man is reeds overleden, zij hadden geen
kinderen. Bertha groeide op in een groot gezin, zij heeft 3
oudere broers. Haar oudste broer leeft nog. Bertha’s
nichtje, Conny, de dochter van haar broer, is een
belangrijk figuur in haar leven. Zij komt bijna elke dag op
bezoek. Bertha geniet van elk bezoek en van een goede
babbel, aarzel dus niet om eens aan te kloppen bij haar:
kamer 40, Bergen op Zoom. In haar vrije tijd doet Bertha
graag mee aan gezelschapsspelletjes, zij ging vroeger
gaan bowlen en speelde petanque. Tot voor kort werkte
Bertha nog in de moestuin en reed zij haar gras nog af.
Een sterke, sportieve vrouw! Bertha verdrijft nu haar tijd
met kaarten en volgt het nieuws en Familie op de tv.
Graag komt zij ons vergezellen bij de qi gong, ook wel
gekend als ‘de turnles’. Indien er muziek speelt, haalt zij
haar beste danspasjes boven.
Blanca Vanden Daele, k34
Graag verwelkomen wij Mevr. Blanca Vanden Daele.
Zij verblijft op Bergen op Zoom in kamer 34. Met haar 85
jaar ziet deze dame er nog steeds schitterend uit.
Blanca wordt het liefst aangesproken als ‘Blanche’. Zij
heeft 5 kinderen: 4 zoons en 1 dochter. Spijtig genoeg is er
1 zoon op jonge leeftijd overleden aan leukemie.
In haar jonge jaren werkte Blanca in de fabriek, nadien
deed zij het huishouden van haar fabrieksbaas. Blanca’s
vroegere hobby’s waren breien en lezen, maar nu kan ze,
omwille van pijn aan de vingers en de rug, deze hobby’s
niet meer uitoefenen. Zij kijkt graag televisie: ze volgt
Familie en kijkt elke dag naar het nieuws. De vrijdag gaat

zij mee naar de turnles om toch nog een beetje fit te
blijven. Blanca is een vrolijke en optimistische vrouw die
graag bezoek krijgt, zowel van familie, medebewoners,
personeel… Klop gerust eens aan, je wordt er hartelijk
ontvangen. De vele mopjes die ze maakt, doen je thuis
voelen en stellen je op je gemak.
Dhr. Vandekerckhove Remi en Mevr. De Groote Leona
Wij verwelkomen Dhr. Vandekerckhove Remi en Mevr. De
Groote Leona. Zij verblijven op Castel-Madama in WZC
Scheldekant, op kamer 43 en 44. Remi en Leona zijn
getrouwd in 1963 en zien elkaar nog altijd even graag als
de dag van hun huwelijk. Zij hebben geen kinderen.
Leona is de zus van Loret, die samen met haar
echtgenoot Marcel, op Arras woont. De zussen gaan dan
ook vaak bij elkaar op bezoek. Leona werkte in de textiel,
bij de bekende fabriek Santens. Remi werkte eveneens in
een fabriek, hij zat echter in de vleesverwerkende
industrie. In zijn vrije tijd ging Remi op bezoek bij de familie
en ging hij eentje drinken op café. Hij deed het
huishouden en werkte in de tuin. Met spijt in het hart
hebben zij hun kat moeten achterlaten. Remi gaat af en
toe nog eens naar zijn vorige woonst, om het beestje eten
te geven. Leona en Remi volgen het nieuws en kijken ook
graag naar blokken.

Voorstelling nieuwe personeelsleden
De voorbije maanden hebben wij volgende
personeelsleden mogen verwelkomen in wzc Meerspoort
of wzc Scheldekant.
VERPLEEGKUNDIGEN

Evelyn
Sinds 9 november (nachtdienst)
ZORGKUNDIGEN

Saule
Sinds 7 november

Kimberly
Sinds 21 november

Tussendoortje – ‘Het koehoudersplekje’.
Een bewoonster vertelt:
Grootmoeder en grootvader
woonden op een klein
‘koehoudersplekje’ in Mullem. Dat
werd zo genoemd omdat dit een
kleine boerderij was met wat land en 2 koeien.
Toen ‘peetje’ oud werd, ging hij graag eens op bezoek bij
zijn dochter, die naast de deur woonde. Hij kon echter
niet meer stappen en hij werd door de kleinkinderen, als
een baby, op de arm gedragen van zijn huis tot bij zijn
dochter! En daar dronk hij dan op zijn gemak een
druppelke.
Toen peetje overleed, werd grootmoeder een beetje
bang om alleen te zijn. Maar ze kreeg een goed idee:
terwijl de kleinkinderen werkten op het land, ging zij voor
het raam zitten met een pet op en een pijp in de mond
zodat iedereen die passeerde dacht dat er een man in
huis was!

Activiteiten in wzc Meerspoort
Di 3 en woe 4 jan wzc Meerspoort – nieuwjaarswafelkes bakken
Do 5 jan
wzc Meerspoort – verjaardagsfeest voor de jarige
bewoners van november en december
vr 6 jan

mp Buzau - Nieuwjaarskoffie met dessertbordje

Ma 9 jan

mp Coburg - nieuwjaarsaperitief en zangstonde

di 31 jan

mp Buzau - pannenkoeken voor lichtmis

woe 1 feb

mp Coburg – pannenkoeken voor lichtmis

di 7 feb

canicup wedstrijd voor huishonden

ma 13 feb

mp Buzau - valentijnsaperitief

Di 14 feb

mp Coburg - Valentijn: nm ‘Vraag je Plaatje’

Woe 15 feb mp Buzau - wafelbak georganiseerd door vrijwilligers
Ma 20 feb mp Coburg – carnavalsaperitief georganiseerd door
dienst administratie
Do 23 feb

wzc Meerspoort – karnaval: optreden van de Kluivers

Ma 27 feb

mp Coburg – koffietafel met appelbeignets

Woe 22 ma mp Coburg – lentedrink, aperitief ter verwelkoming
van de lente
Vrij 24 ma

wzc Meerspoort – saucissenkaarting

Noteer ook alvast: woensdag 5 april uitstap naar het circus,
woensdag 12 april modeshow, dinsdag 18 april eifeesten
Kruishoutem, in de meimaand bedevaart naar Kerselare,
maandag 26 juni bierfeesten voor senioren in de Salons Mantovani

Activiteiten in wzc Scheldekant
In januari wordt de activiteitenkalender van het jaar vastgelegd.
We luisteren naar de suggesties van bewoners, medewerkers,
familie en vrienden van het wzc Scheldekant!
Een aantal terugkerende activiteiten zijn: de nieuwjaarsreceptie,
gedichtendag, pannenkoekenbak t.g.v. O.-L.-Vrouw Lichtmis,
Valentijn versnapering, Scheldekantquiz samengesteld door Dhr.
De Paermentier Henri, lente-uitje, Eifeesten in Kruishoutem,
Kerselare bedevaart, de week van de valpreventie, zomer
familiefeest, bierfeesten in de Mantovani, zeevakantie, Einse
Fiertel, week van de derde leeftijd en eindejaarconcert. Natuurlijk
mag onze lente en herfst modeshow niet ontbreken.
Daarnaast plannen we ook 6 muzikale optredens en enkele kleine
uitstappen.
Elke maand zijn er onze vaste activiteiten zoals het bal van de
jarigen en de cinema.
Elke week zijn er onze vaste activiteiten zoals gezelschapsspelen,
samenkomst van de crea-club, wellness en iedere vrijdagochtend
de Qigong.
Al onze activiteiten vind je terug op de ergokalender en de
animatiekalender in de leefruimtes én op ons infokanaal nummer
97.
Volgende activiteiten liggen reeds vast voor de maand januari:
- 3 jan : Nieuwjaarsreceptie
- 9 jan : gebruikersraad
- 23 jan : zangstonde
- 26 jan – 1 febr : poëzieweek
- 28 jan : optreden van de fanfare van de lima’s

Verslag activiteiten 2016 in Scheldekant
Er zijn heel wat activiteiten geweest in het WZC, maar er waren er
toch een paar die er boven uitstaken: zoals het
verrassende bezoek van de ijscrèmekar, het
uithangen van de lange sjaal rondom gans het
rusthuis en alle verdiepingen en de vlagjes voor
te supporteren voor de rode duivels, de
vlierbessenpluk voor onze huisaperitief en het
familiefeest. Het is wel jammer dat mijn kinderen
toen niet konden komen omdat ze moesten
werken maar we hebben er toch van genoten.

Ook de verschillende
aperitiefmomenten, liefst met
enkele warme hapjes, of een lekker
dessertbuffet zijn niet te versmaden! En om de extra kilo’s dan
weer kwijt te geraken en natuurlijk ook om fit te blijven, komt de
qigong les elke vrijdag goed van pas!
Een schone afsluiter voor 2016 was het bezoek van het feest
comité van Eine die ons trakteerde op een aangename
ontspanningsnamiddag met een bingospel, een potje koffie met
een lekker stukje taart en een optreden van Maria met haar
accordeon. We hebben dus letterlijk het jaar uitgezongen!
Voor 2017 mag het zeker en vast zo verder gaan en een
bijkomende wens daarbij is eens het organiseren van een kleine
uitstap naar de stad Oudenaarde, om al de veranderingen te zien
die daar gebeurd zijn.
Bewoner Dhr. H. Elebaut

Inhuldiging kunstwerk wzc Meerspoort
Op donderdag 1 december 2016 werd met veel
aandacht gevolgd hoe in binnentuin 3 van wzc
Meerspoort een bronzen kunstwerk werd geplaatst. Via
een kraan werd dit imposante beeld van 3m40 hoog over
het gebouw getild en op zijn sokkel gepositioneerd. Op 2
december konden we in aanwezigheid van de pers, o.a.
AVS, het kunstwerk dan officieel inhuldigen.

Het beeld kreeg als naam ‘An sich’. Het symboliseert het
zetten van een grote stap, een stap in de toekomst. Het
kunstwerk is van Johan Tahon, onder andere ook bekend
van het kunstwerk dat in Oudenaarde aan de bibliotheek
staat. Naast het fotobehang en het glasraam in
Scheldekant is dit het derde kunstwerk dat een plaats
krijgt in de nieuwbouw. Het is nu nog uitkijken naar de
glazen zitbanken in de beide inkomhallen, die in de loop
van januari of februari worden verwacht.

Vrijdag 10u : tijd om te dansen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elke vrijdag om 10 uur komen wij met een groepje bewoners samen in de
leefruimte van Mp Buzau om te zitdansen. Bij zitdansen gaat men uit van een
ritmische beweging van het lichaam op de maat van muziek vanuit je stoel of
rolstoel.
Als de benen niet zo goed meer willen dan is zittend dansen een goed
alternatief om in beweging te komen. Zitdansen is een bewegingsvorm voor
personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden. Het zitdansen geldt
niet alleen voor vrouwen, mannen komen ook zeker in aanmerking om aan
deze vorm van bewegen deel te nemen. Zittend vanuit een stoel of een
rolstoel worden de dansbewegingen in groepsverband naar eigen kunnen
uitgevoerd.

Zitdansen is tegelijkertijd ook een geheugentraining om teksten uit het hoofd
mee te zingen en tevens een coördinatieoefening om de bewegingen van
de verschillende dansen te onthouden. Door met vaste regelmaat te gaan
zitdansen en het herhalen van vaste figuren ontstaat een automatisme die
een plezier verhogend effect geeft aan de deelnemers.
Zitdansen heeft niet alleen te maken met bewegen, ritme , klank en
communicatie maar vooral ook met genieten. Door op muziek te bewegen
ontstaat er contact met andere mensen, en geeft het de mogelijkheid tot het
uitdrukken van je gevoel en kan het een hulpmiddel zijn om beter je emoties
te verwerken. Maar wat vooral belangrijk is, door te gaan zitdansen beleeft
men plezier. Ouderen die te maken hebben met de ziekte van Parkinson,
dementie of een andere lichamelijke aandoening en met vaste regelmaat
op deze manier gaan bewegen zullen zich fitter gaan voelen, wat belangrijk
is om het valrisico te verminderen.

Het dansen gebeurt op verschillende

soorten muziek, voor elk wat wils. Ook hedendaagse muziek komt bij ons aan
bod!!

Doelstellingen van het zitdansen
Fysiek
- Bevorderen en behoud van bewegingsvaardigheden
– Behoud van de conditie
– Verbeteren van behendigheid en concentratie
– Verstevigen van spierfuncties
– Soepel houden van spierfuncties
– Verbeteren van het coördinatievermogen
– Verbeteren van de ademhaling
– Stimuleren en bevorderen van cognitieve en motorische vaardigheden
Psychosociaal
- Onderhouden en versterken van sociale contacten
– Stimuleert het geheugen
– Bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid
– Streven naar aanvaarding van elkaars mogelijkheden
– Schept vertrouwen
– Vreugde beleving
– Kan spanning wegnemen
Dus wie wil, kom gerust maar eens meeproeven van een uurtje zitdansen!!!!

Tijd voor een gedicht
We kregen onderstaande tekst van de zoon van een bewoner uit
Scheldekant. Tijdens een bezoekje, nam hij de tijd om iets te drinken in de
cafetaria. Toevallig kon hij hierbij flarden van een gesprek tussen een drietal
bewoners opvangen. Het ging zowat over het gelaten ouder worden, maar
toch nog genietend en af en toe toch nog eens 'deftig' uit de hoek durven
komen. Ze hadden het ook bijna constant over fruit- en hoewel hij niet zo
direct de link kon leggen met de andere onderwerpen van het gesprek- zag
hij even daarna zijn moeder in haar kamer, genietend van een appelsien.
Deze ervaringen verwoordde hij in volgend gedicht dat hij graag met ons
deelt.
FRUITIG
Even na de trage klok van drieën
wordt het frisse fruit geserveerd.
De sinaasappel glittert in fel oranje,
op het ene donkere deukje na.
De ananas pronkt bijna overrijp,
in zijn exotisch plunje.
De rode van boskoop bloost,
laat geplukt in onopvallendheid.
En de aardbei streelt licht
de ondergedoken zinnen.
Zoals gisteren en morgen
verlopen ook vandaag de gesprekken
enigszins ontpit.
Tot de stillevens plots tot leven komen,
de gedachten sneller wisselen.
Er smaakvol wordt gekenterd
alsof de oogst nog steeds niet binnen is.
Uitdeinende gesprekken nu
knabbelen aan de tijd
vóór de taart met de kers

Waf waf waf …
Dierenartsbezoek, dagje beestenfeest en
de Sint op bezoek!!!!

Hier ben ik weer!!! En naar goede gewoonte heb ik jullie weer van
alles te vertellen.
Zo kreeg ik in oktober hier op het werk terug bezoek van de
dierenarts. Nu ik weet niet of jullie het nog weten, maar vorig jaar
leidde dat onderzoek tot uiteindelijk een operatie (weghalen
knobbeltje op mijn bil). Daarom dat de dierenarts en Evy mij deze
keer volledig gecontroleerd hebben en ja hoor ik ben knobbeltjes
vrij verklaard (joepie geen kousenbroek voor mij zoals vorig jaar)!!
Daarna moesten ook mijn oortjes nog nagekeken worden, want
volgens Evy schudde ik vaak met mijn koppie. Raar maar waar,
mijn oortjes waren proper, maar het schudden bleek afkomstig te
zijn van een gênant probleempje juist onder mijn staart waarover
ik niet verder ga uitwijken… .
Op een zondag in november ben ik met Evy op zwier geweest
naar Beestenfeest in Waregem. Ik wist niet goed wat ik er moest
van verwachten, maar als ik mijn neus mocht geloven bij het
binnengaan, dan moest er hier zeker van alles te beleven zijn!! En
ja hoor, we hebben ezels, alpaca’s, mini-koetjes, reuze-geiten,
mini-paardjes, cavia’s, kippen, schildpadden (zelfs eentje met 2
hoofden),
konijnen,
honden,
katten en roofvogels gezien!!
Sommige van die vogels vond ik
toch echt wel eng, vooral die
grote gier!!! Die bekeek mij alsof
ik precies een lekker hapje was
voor hem! Over hapjes gesproken, zoveel koekjes en snoepjes
waren er daar, overal waar ik keek zag ik wel iets (hihi en als Evy

niet keek, dan proefde ik natuurlijk van al dat lekkers). Vooral aan
die ene stand, waar ze volgens Evy snuffelkussens verkochten, lag
er een raar pluizig kussen met overal snoepjes in! Ik ben daar
zeker 4 keer gepasseerd en zoals het een echte speurhond
betaamd, heb ik alle snoepjes gevonden en vakkundig laten
verdwijnen!
Nu over dat snuffelkussen gesproken, ik ben heel blij dat sommigen
onder jullie volop bezig zijn om
voor mij zo een kussen te
maken!! En zeg, zouden jullie
er ook eentje willen maken
voor mijn vriendje Llywe (jullie
weten wel die hond van het
zwembadje)??? Dan kan ik
hem dat voor Valentijn geven
op 14 februari.
En dan hadden we nog het bezoek
van die 2 zwarte pieten en die man
in het rode kleed (jullie noemen hem
Sinterklaas). Die deelden van die
lekkere koekjes (jaja sommige onder
jullie hebben mij vlug zo koekjes
kunnen toesteken voor Evy mij in de
bureau stak) en ronde oranje
balletjes (ik wou zo eentje nemen om
met te spelen maar dat mocht niet
van die zwarte piet) uit. Ik ben dan
nog op het einde uitgebreid
gefotografeerd geweest met de sint
en de pieten want ja, volgens het
baasje moeten we nu weer een jaar
wachten voor ze terug op bezoek komen.
Pootje van Lola en tot de volgende keer!

Informatief
In 2013 startte de Vlaamse Overheid een traject rond
het
meten
van
kwaliteit
in
de
Vlaamse
woonzorgcentra.Naast het verplicht doorgeven van
een aantal indicatoren (vb. aantal overlijden per jaar,
aantal uren vorming bij het personeel, aantal
valincidenten,…), is daar een driejaarlijkse tevredenheidsbevraging bij
bewoners en familie aan gelinkt die door onafhankelijke, externe enquêteurs
wordt georganiseerd. Deze bevraging gebeurde in mei 2016 in Meerspoort,
in oktober 2016 in Scheldekant. Bewoners zonder dementie werden zelf
bevraagd. Bij bewoners met dementie kreeg de familie thuis een brief met de
mogelijkheid om aan de enquête deel te nemen.
We hebben de mogelijkheid om de antwoorden van onze bewoners te
vergelijken met het gemiddelde 6886 bevraagde bewoners uit 252
woonzorgcentra. In alle woonzorgcentra is er een lage responsgraad van de
families. Daarvoor zijn dan ook gen vergelijkingscijfers opgemaakt.
De enquête omvat 52 vragen die verdeeld werden over 11 thema’s.
Voor woonzorgcentrum Meerspoort zijn de resultaten inmiddels aan ons
overgemaakt en bekend. Deze werden in de maand december aan alle
personeelsleden voorgesteld. Samen met het personeel worden in 2017
acties opgestart om de items waarmee we niet tevreden zijn aandacht te
geven zodat we in 2019 daarop een betere score halen.
Op de items privacy en veiligheid behalen we een uitstekende score. Ook
de onderwerpen rond zich thuis voelen, autonomie, respect en
vraaggerichtheid halen scores die ruim boven het gemiddelde liggen en zeer
goed zijn. Vooral de scores die gaan over activiteiten en het hebben van een
band met het personeel, zijn deze waar we op dit moment niet tevreden zijn
met het resultaat. Een aantal items willen we hieronder verder verduidelijken.

Autonomie
Dit gaat over zelf kunnen kiezen van kledij, uur van slapen, opstaan,… Bij de
bewoners zonder dementie halen we hier een zeer goede score. De
antwoorden van familieleden liggen hier veel lager. We willen dan ook

bekijken op welke manier we ook bewoners met dementie meer kunnen
betrekken in het maken van bepaalde keuzes.
Maaltijden
Onze bewoners scoren het item ‘ik kan eten wanneer ik dat wil’ vrij laag. We
willen daarom duidelijk maken dat de uren van maaltijden ruimer zijn dan de
bewoners vaak denken. Men kan vb. tot 09u in de leefruimte het ontbijt
nuttigen.
Informatie
Bewoners geven aan dat ze moeilijk met medewerkers kunnen praten over
hun wensen bij het einde van hun leven. Vaak is het inderdaad zo dat dit
item met familie wordt besproken op momenten dat het minder goed gaat
met een bewoner. We geven graag mee dat je op elk moment met de
sociale dienst, hoofdverpleegkundige of een ander personeelslid hierover
een gesprek kan voeren. Jouw wensen worden dan geregistreerd zodat
hiermee rekening wordt gehouden. Je kan ook steeds vragen om zaken aan
te passen. In 2017 zullen we ook in samenwerking met het netwerk
levenseinde naar bewoners en familie daarover een infosessie organiseren
zodat je weet welke aspecten je allemaal vooraf kan vastleggen.
Activiteiten
Bewoners geven aan dat aan het activiteitenaanbod nieuwe en zinvolle
zaken mogen worden toegevoegd. Wij proberen een zo gevarieerd mogelijk
aanbod aan te bieden en in te spelen op jullie interesses. Aarzel zeker niet om
aan de mensen van ergo of animatie door te geven als je bepaalde zaken in
het aanbod mist.
Band met het personeel
Dit is het item met de score waarmee we het minst tevreden zijn op dit
moment. We willen dan ook samen met alle personeelsleden in 2017 acties
uitwerken om ervoor te zorgen dat bewoners voelen dat de medewerkers tijd
voor hen maken, dat ze een vertrouwensband met elkaar kunnen
opbouwen, rekening kunnen houden met jullie levensverhaal,…

Op dit ogenblik zijn de resultaten voor Scheldekant nog niet in ons bezit. U
mag een verslag daarvan verwachten in de volgende editie van het krantje.

Driemaandelijks aandachtspunt
‘Een omweg is gezond, maar niet met je mond’

Wij nemen afscheid van …
Campus Meerspoort
11/10

Paula Carbonnelle, 87 jaar

14/10

Edgard Messiaen, 89 jaar

24/10

Eliane Vandendorpe, 81 jaar

01/11

Walburge Wastijn, 90 jaar

04/11

Françoise Fourneaux, 85 jaar

Campus Scheldekant
01/11

Nelly Lateur, 71 jaar

30/11

Paula Van Malleghem, 77 jaar

11/12

Florent Vandriessche, 88 jaar
Het verlies was er al voor het einde,
Het verdriet voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Maar als we je bezochten, elke keer,
dan was er steeds die glimlach weer.
We voelden mee met je stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Denksport
Rebus 1

Rebus 2

Rebus 3

Winnaar denksport nummer 4 van 2016: Henri Elebaut, proficiat!

