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Voorwoord

Mevr. Vande Kerckhove

dagelijks verantwoordelijke

Onlangs heb ik een lezing bijgewoond over “de generatiekloof”. Een boeiende

uiteenzetting over hoe generaties naar elkaar kijken en van waaruit ze

verschillend denken en handelen.

Het woonzorgcentrum is bij uitstek een plek waar verschillende generaties

dagdagelijks met elkaar in contact komen : van de stille generatie en de

babyboomers die er wonen tot de generaties X tot Z die er werken. Het

leeftijdsverschil tussen de oudste bewoner en de jongste medewerker bedraagt

maar liefst 82 jaar!

Iedere generatie kent zijn uitdagingen en zoekt op zijn manier naar een

kwaliteitsvol leven maar de basisbehoeften van de mens zijn tijdloos en

universeel : fysisch en psychisch welzijn, veiligheid, verbinding, aandacht en

erkenning, zelfontplooiing.

We hopen dat Hofstede een plaats kan zijn waar alle generaties zich welkom

voelen en zichzelf kunnen zijn.

Door het grote tekort aan verpleeg- en zorgkundigen staat de zorgsector onder

enorm grote druk. Overal zijn handen te kort en de sector zal veel creativiteit

aan de dag moeten brengen om het tij te keren. Naast zorgen voor de bewoners,

moeten we als organisatie dus ook zorgen voor onze medewerkers.

Als je medewerkers vraagt wat hun arbeidsvreugde geeft, dan krijg je steevast

“het contact met de bewoners” als antwoord. Het feit dat ze hun job als zinvol

ervaren, geeft hen de nodige energie om er iedere dag weer met hart en ziel te

staan. Ik ben dan ook heel fier op mijn team.

We beseffen dat het niet altijd op wieltjes loopt, maar als we tijd en ruimte

geven aan alle generaties in ons huis om elkaar te leren begrijpen, met elkaar

verbindend te communiceren dan worden we er allen wijzer (en grijzer) van.
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Bewonersnieuws

Nieuwe bewoners
WZC Hofstede

Mevr. Vanderheyden Mathilde (Kamer 1.22)
Dhr. Logghe Michel (Kamer 012)
Mevr. Colpaert Lutgarde (Kamer 007)
Mevr. Heireman Irma (Kamer 1.23)
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Pastoraal woord

Langs de landweg stond een beeldje,

’t was van wit en lieflijk blauw.

Ik liep er samen met m’n moeder…

Ze zei: ‘Da’s Onze Lieve Vrouw’.

Nog altijd is dat plekje groen,

en nog altijd staat zij daar.

En ik werp nog altijd net als toen

’n kushandje naar haar.

Toon Hermans

Meimaand = Mariamaand
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Pastoraal woord

Wie of wat de heilige Geest is,

is moeilijk te zeggen.

Een geest kan je trouwens

zo moeilijk vastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen

waar iets van uitgaat:

wat ze zeggen, is gemeend;

wat ze doen, is echt.

Ze stralen iets uit

dat met die Geest heeft te maken:

warmte, goedheid, vrede,

geduld, begrip,

aandacht voor de minsten ...

Ook al zijn er velen

wiens levenspad niet over rozen loopt,

toch gaat er kracht van hen uit

waar je zelf beter van wordt.

Zij zijn 'geestige' mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden

hoe de Geest

vandaag aan het werk is.

Pinksteren
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Afscheid

Afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van enkele bewoners van

wzc Hofstede. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en vrienden.

Mevr. De Wilde Maria 30/03/2022
Mevr. Legrand Carla 07/04/2022
Dhr. De Maeyer Viktor 09/04/2022
Mevr. De Greve Marcella 18/04/2022
Mevr. Vermeersch Henriette 21/04/2022

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt..
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Terugblik

In maart en april deden we

verschillende uitstappen. Hierbij

enkele sfeerbeelden.
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Het zorgbudget

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Iedereen die in Vlaanderen woont betaalt jaarlijks een zorgpremie. Daardoor

ben je aangesloten bij een zorgkas en maak je deel uit van de Vlaamse Sociale

Bescherming (VSB). Die VSB voorziet verschillende soorten zorgbudgetten voor

personen die hulpbehoevend zijn.

Zo heb je als bewoner van een woonzorgcentrum automatisch recht op het

zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden. Je hoeft er niets voor te doen en

na 4 maanden wachttijd ontvang je maandelijks 130€.

Onder bepaalde voorwaarden, heb je ook recht op het zorgbudget voor

ouderen met een zorgnood. (vroeger Tegemoetkoming Hulp voor bejaarden

genoemd).

Dit zorgbudget bedraagt tussen de 94€ en 610€ per maand. Of je recht hebt en

hoeveel het budget bedraagt, hangt af van je graad van zelfredzaamheid en je

inkomen.

Let op! Dit zorgbudget wordt niet automatisch toegekend maar moet je zelf

aanvragen.

Dit kan enkel online. De sociale dienst van je mutualiteit kan je daarbij helpen.

Beide zorgbudgetten kunnen gecombineerd worden.

Hoe aanvragen?

Het je al een erkenning van een handicap door de FOD sociale zekerheid –

Directie Personen met een Handicap?

→ NEEN : dan moet je het zorgbudget aanvragen via www.myhandicap.be

→ JA : dan kan je de aanvraag voor het zorgbudget doen via

www.vlaamsesocialebescherming.be of via de website van je mutualiteit.

Beslissing

De zorgkas of de FOD Sociale zekerheid (Directie-generaal Personen met een

handicap) zullen je na 3 tot 4 maanden per brief of per mail op de hoogte

brengen.

Meer weten?

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-

zorgnood

https://www.vlaanderen.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood-

vroeger-tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-genoemd

https://www.vlaamsezorgkas.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood-

tegemoetkoming-hulp-aan-bejaarden
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Verslag
gebruikersraad

1. Overlopen verslag vorige gebruikersraad

Geen bijkomende opmerkingen

Huidige corona maatregelen :

• Na een hoog risico contact: screening op dag 1 en dag 3. Bewoner dient in

quarantaine te blijven tot resultaat gekend is.

• Bewoners hoeven binnenshuis geen mondmasker te dragen

• Bij mooi weer, ga zoveel mogelijk naar buiten een frisse neus halen.

Maart 2022

2. Indexering van de ligdagprijs

De inflatie is de laatste maanden sterk gestegen. Ook woonzorgcentra worden

geconfronteerd met een sterke stijging van de kosten. Daarom werd er door de

overheid beslist dat woonzorgcentra en assistentiewoningen in 2022 om de 6

maanden hun ligdagprijs mogen indexeren. Concreet betekent dit dat de

huidige ligdagprijzen vanaf 1 juli 2022 terug zullen geïndexeerd worden.

3. Geplande activiteiten

• 30 juni : uitstap naar de zee (Oostende)

• 22 april: optreden Walter Cantens ter ere van Lea Collier haar 101ste

verjaardag

• 7 mei : tuinfeest : IEDEREEN welkom. Nodig al je familie, vrienden en

kennissen uit!

• Juli en augustus: in kleine groep naar Planckendael

We plannen volop uitstappen. Suggesties zijn steeds welkom!

4. Varia

• De pieken van de vogelpiek zijn bot geworden. Graag nieuwe aankopen.

• In de leefruimte hebben bewoners veel last van het sterke zonlicht. ’s

Ochtends is het fel licht vanuit het oosten, ’s avonds vanuit het westen. Ze

vragen of er oprolgordijntjes kunnen komen.

• De “zwarte spikkeltjes” in de soep zijn gemixte kruiden. Bepaalde bewoners

vinden dit niet aangenaam.

• De soep wordt zeer lekker bevonden.

• Zonnewering: blijvende problematiek. Gaat steeds automatisch omhoog om

11u30 en 15u10 wordt als vervelend ervaren.
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Verslag
gebruikersraad

• Spirelli is vaak koud. Momenteel wordt dit klaargemaakt in één grote kom,

zal in de toekomst gespreid worden over kleinere kommen.

• Volgorde van bedeling tijdens de maaltijd. Verschillende bewoners ervaren

dat ze steeds als laatste worden bediend. Op beide afdelingen wordt de

volgorde van bediening afgewisseld.

• Bewoners vinden dat er te veel gehakt wordt geserveerd. Helaas hebben we

weinig invloed op de middagmenu. Er staat twee keer per week een
gehaktbereiding op de menu. Bewoners die echter "zachte voeding"
moeten nemen krijgen echter meer gehaktbereidingen. Ook het
vervanggerecht bestaat vaak uit een gehaktbereiding. Bij bewoners die
dus veel vleessoorten op negatief zetten, is de kans dus groot dat zij
meer dan twee keer per week een gehaktbereiding krijgen.

• Warme snack en koude schotel wordt als zeer goed ervaren.

• Kaas- en wijnavond mag zeker nog eens herhaald worden.

• Graag meer afwisseling in charcuterie: rosbief en paardenvlees zijn lang

geleden.

• Grote porties middageten: Je mag steeds doorgeven wanneer je een halve

portie wenst. Indien je toch te weinig hebt, mag je steeds bijvragen.

• De kaas wordt als beter ervaren. Bewoners eten liever belegen kaas.

• Er wordt nagevraagd of bewoners kunnen aangeven dat ze een dubbele

portie groenten wensen.

• De hoeveelheid saus is beter maar blijvend aandachtspunt voor

medewerkers om niet teveel saus op te scheppen.

• Bewoners ervaren genoeg keuzemogelijkheden tijdens avondmaal.

• Middagmaal is vaak te koud. Als test werden de borden verwarmd in de

meals on wheels kar, maar bleek niet efficiënt. Er zullen bordenverwarmers

worden aangekocht.
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• Familienet: is er een mogelijkheid om een individueel bericht naar iemand

te versturen en hier ook op te reageren? Dit kan jammer genoeg niet

• Er wordt gevraagd of er de mogelijkheid is voor een ‘kraampje’ in de

cafetaria die allerlei zaken verkoopt zoals snoepjes. De afnames zijn echter

vaak té klein om een groot aanbod te kunnen voorzien

• Bewoners geven aan dat het avondmaal niet altijd vlot verloopt maar

appreciëren enorm de inzet van de medewerkers. Er werden vacatures

geplaatst voor logistiek medewerkers die o.a. het maaltijdgebeuren

kunnen ondersteunen.

• Er is bij het avondmaal niet altijd voldoende eten zoals sandwiches, salami,

… Er wordt doorgegeven aan het zorgteam dat dit beter aan de

keukenverantwoordelijke moet gecommuniceerd worden zodat zij

correct kan bestellen.

• De bewoners zijn tevreden over de voedingswaren maar niet over de

bereidingswijze. Bijvoorbeeld liggen groenten vaak te baden in het water.

We gaan bekijken hoe we de bereidingen beter kunnen afwerken zodat

ze minder verder doorgaren.

• Sommige bewoners geven aan dat er te weinig kruiding is. Op elke tafel

staat peper en zout zodat je naar persoonlijke smaak verder kan

kruiden.

• Een bewoner vertelt dat het uitladen van de maaltijdkarren veel lawaai

oplevert wat storend is. Er wordt op gelet dat de schotels rustiger

worden verhandeld.

• Tafeldekking: De messen zijn niet scherp. Joanna geeft aan dat deze bot zijn

door te hoge temperatuur van het afwasmachine. Er zijn scherpe messen

beschikbaar. Om veiligheidsredenen worden die niet standaard aan alle

bewoners gegeven.

Verslag
gebruikersraad



13

Heb je een opmerking, vraag, suggestie? Je hoeft niet te wachten tot de volgende

gebruikersraad om iets te zeggen of te vragen.

In elk huiskrantje zit een kwaliteitsfiche en die liggen ook aan het infobord in de

inkomhal. Daar kan je je bedenking neerschrijven. Post het in de zwarte

brievenbus en het komt bij de

dagelijks verantwoordelijke

terecht.

En tot slot staat onze deur altijd

voor jullie open. Dus als er iets

op het hart ligt, zeg het gerust.

Wij zijn er voor jullie!

6. Durf te zeggen

Verslag
gebruikersraad

98% van de families zijn aangesloten. Familienet is een veilige online omgeving

waarin foto’s en belangrijke informatie gedeeld wordt.

Lukt het niet om aan te sluiten? Voor alle vragen betreft familienet kan je terecht

bij de ergotherapeuten (Nele, Evy of Rani).

5. Familienet

• Er wordt gevraagd naar kleine vorkjes om gebak mee te eten. Bewoners

krijgen nu enkel een klein lepeltje. Kleine vorkjes werden ondertussen

aangekocht.

• Tijdens de maaltijd is het soms heel stil, er wordt gevraagd voor

achtergrondmuziek.

• Er is een bewoner die aangeeft dat ze vorige week 3 dagen dezelfde maaltijd

heeft gekregen. Wellicht heeft dit te maken met de "negatieve keuzes".

Wie vaak de alternatieve maaltijd vraagt, heeft meer kans om steeds

hetzelfde te krijgen.
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In beweging

In Hofstede blijven we graag in beweging. Onderstaande

foto's bewijzen dit!
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Terugblik: Bloementuin

Elke dag vinden er mooie momenten plaats op de afdeling Bloementuin.

Kleine gebeurtenissen, maar zeer betekenisvol voor de bewoners. Hierbij een

terugblik van deze fijne activiteiten op de afdeling Bloementuin.
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Terugblik: Bloementuin
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Tuinfeest

Op 7 mei organiseren we voor de eerste keer een tuinfeest in WZC Hofstede.

Samen met enkele bewoners, personeelsleden en vrijwilligers zijn we al

weken druk aan het werk. Achter de schermen worden ideeën uitgewerkt,

versiering gemaakt,...

Nodig alvast je familie, vrienden en kennissen uit, want iedereen is welkom!

De opbrengst van het tuinfeest gaat integraal naar de aankoop van een

rolstoelfiets.
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Tuinfeest
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Kinderfoto's

Elke editie verschijnen er twee kinderfoto's van personeelsleden in de huiskrant.

Kan jij raden welk personeelslid het is?

1

2

Het personeelslid
dat we zoeken:
.................................

Het personeelslid
dat we zoeken:
.................................

Oplossing vorige maand

Laura Rani



Weet jij welke personeelsleden te zien zijn op de kinderfoto's op de vorige

pagina? Vul dan snel onderstaand formulier in en deponeer het in de zwarte

brievenbus aan het kapsalon. Wie weet win jij wel een lekkere prijs!

Personeelslid op foto 1:

...........................................................................

Personeelslid op foto 2:

...........................................................................

Naam:

....................................................................................

Kamernummer: .......................

Deponeer dit formulier

in de zwarte

brievenbus voor 1 juni

2022.

Wedstrijd


