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V O O R W O O R D  
 
 

Allerbeste collega’s 
 

We zijn bijna aan de zomer toe en dat merken we ook aan de talrijke 
initiatieven en activiteiten in onze voorzieningen, zoals: 
 
· de bedevaarten naar Oostakker vanuit OLV Ter Veldbloemen, 

Sint-Jozef en Sint-Anna; 
· de opstart van wandelclub ‘de marode’ in Sint- Anna; 
· ‘24 uur Bolle(n)’ in Sint- ozef; 
· daguitstap naar Nieuwpoort vanuit OLV Ter Veldbloemen; 
· het Sint-Franciscustehuis als leerwerkplaats voor studenten 

HBO5 verpleegkunde; 
· Vlaamse kermis in De Zilverlinde op 17 juni a.s.; 
· … 
 
Ook ‘zorginhoudelijk’ stellen we alles in het werk om aan onze bewo-
ners de best mogelijke opvang en begeleiding te blijven garanderen. 
 
Zo wordt binnen Groep Sint-Franciscus het nieuw digitaal zorgen-   
dossier ‘Into.care’ uitgerold. Dit is intussen al operationeel in De Zil-
verlinde en OLV Ter Veldbloemen. Na de zomer wordt de opstart voor-
zien in Sint-Jozef en Sint-Anna, en tegen het jaareinde is het Sint- 
Franciscustehuis aan de beurt. 
 
Vanaf 1 juli gaat het oriënterend kortverblijf van start in Sint-Jozef en 
het Sint-Franciscustehuis. In tegenstelling tot het klassiek kortverblijf, 
wordt bij oriënterend kortverblijf nog intensiever ingezet op observatie 
en begeleiding van ouderen. 
 
Na de zomer wordt tevens gestart met een opleidingstraject voor 
‘BelRAI’, een nieuwe evaluatieschaal die de zorgbehoevendheid en    
zorgafhankelijkheid van bewoners meet en op termijn de KATZ-schaal 
zal vervangen. 
 
Hartelijk dank voor jullie fantastische inzet en alvast een prettige   
vakantie toegewenst !! 
 
Het Directiecomité 
 

Helga, Tine, Christophe, Jan, Wim. 
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N I E U W S B R I E F  

Het nieuwe woonzorgdecreet vraagt dat ieder woonzorgcentrum beschikt over een kwaliteitshand-

boek en kwaliteitsmanagementsysteem dat aan allerhande voorwaarden moet voldoen. Het kwali-

teitshandboek dient niet alleen procedures en werkvoorschriften te bevatten maar ook een uitge-

schreven beleid rond de volgende aspecten:  

1° de dementiezorg; 

2° het omgaan met gedragsproblemen; 

3° de valpreventie; 

4° het voorkomen en de verzorging van doorligwonden; 

5° de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen; 

6° de mond- en tandzorg; 

7° de ondervoeding; 

8° het voorkomen van infecties;  

9° de afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met  besmettingsgevaar;  

10° de vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg; 

11° de ethisch verantwoorde zorgverlening; 

12° de mantelzorg; 

13° het vrijwilligerswerk; 

14° de diversiteit; 

15° de individuele en collectieve participatie; 

16° het wonen en leven in het woonzorgcentrum. 

De prioriteiten voor de Zorginspectie, vanaf 1 januari 2023, werden in het rood aangeduid. Zij zullen 

bij het uitvoeren van een audit voornamelijk focussen op het bevragen van ons beleid betreffende 

deze thema’s. 

Als Groep SF maken we deel uit van een vormingswerkgroep ‘16 beleidsthema’s woonzorg’ van    

Zorgnet- Icuro en helpen we mee aan het uitschrijven van zowel de procedures als de beleidsthe-

ma’s.  

 

Het nieuwe overkoepelende kwaliteits-

handboek kan geconsulteerd worden via 

de algemene Public-schijf 0001 Q BOOK. 

De procedures zijn gemeenschappelijk 

maar ieder WZC zal hieraan zijn eigen 

werkvoorschriften en formulieren kunnen 

linken.  

 

De overkoepelende kwaliteitswerkgroep 

heeft nog heel wat schrijfwerk voor de 

boeg... 
 
 

.:$/,7(,7 
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Een greep uit de VTO-kalender 2022: 
Overkoepelend: 
 

Toolbox voor nieuwe medewerkers zal op 21 juni plaatsvinden in Brakel 

Belrai-LTCF: opleiding tot trainer in oktober 

Inhaalsessie Pentaplus: de medewerkers die niet alle modules konden volgen, zullen bij de herhalings-

sessie in het voorjaar van 2023 bijgebeend worden 
   

 

SINT– JOZEF 

Brandblusoefeningen: theorie en praktijk voor alle medewerkers; laatste sessie op 7 juni 

Introductievorming Into.Care: voor de verantwoordelijken op 14 juni 2022  

 

SINT– ANNA 

De tuin van Victoria door Expertisecentrum Paradox voor alle medewerkers van 1 juni tot 3 juni  

Gebruik kleine blusmiddelen door Liantis voor alle medewerkers op 15 juni  

Pentaplus (module 5 deel 1 en deel 2) voor zorgkundigen in het najaar 
 

 

DE ZILVERLINDE en OLV TER VELDBLOEMEN 

Pentaplus voor zorgkundigen: Module 5 deel 2 in september. Begin 2023 komen er dan oefensessies 

(we nemen alle mogelijke vragen samen door) om dan af te sluiten met het examen onder vorm van 

open boek.  

In oktober is er de jaarlijkse vorming rond brandveiligheid. Alle medewerkers worden uitgenodigd om 

daaraan deel te nemen. 
 

 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Preventie door Kurt : voor zorgteams, paramedici, schoonmakers en technische dienst in september 

 

Sinds 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dra-

gen in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen. Er is dus licht in de tunnel!  

In volgende situaties blijft het dragen van een chirurgisch mondneusmasker evenwel steeds verplicht:  

- zorgmedewerkers zonder klachten na een nauw contact met een bevestigde COVID-19 persoon: tij-

dens het werk gedurende tenminste 7 dagen na de blootstelling dragen zij een chirurgisch mondneus-

masker;  

- medewerkers met respiratoire klachten volgen de algemeen geldende test-, quarantaine- en isolatie-

regels. Als een medewerker na een negatieve COVID-19 test terug komt werken met nog (lichte) klach-

ten draagt hij/zij een chirurgisch mondneusmasker zolang de klachten aanwezig zijn;  

- als er sprake is van een COVID-19 besmetting bij één of meerdere bewoners en/of zorgcontacten 

waarbij de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd;  

- bij de zorg aan (mogelijke) COVID-19 positieve bewoners blijft het dragen van een FFP2-

mondneusmasker verplicht.                                                                                                                                    

De mondneusmaskers blijven dus ter beschikking... 

V O R M I N G E N  

&29,'-�� 
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SINT–JOZEF 

W A T  K O M T  E R  N O G  A A N . . .  

M E D E W E R K E R S  

T E R U G B L I K   

2022 was toch wat in mineur gestart door de Omikronvariant die 

ons niet met rust wou laten. Gelukkig konden we rond half maart 

stilaan onze ‘gewone’ werking in het woonzorgcentrum terug opstar-

ten. We blikken met veel plezier terug op de foodtruck die langs 

kwam voor alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, de 24 uur 

Bolle(n) in Sint-Jozef dat een echt feest was, de aanleg van de bele-

vingstuin, de bedevaart naar Oostakker na 3 jaar onderbreking,… 

Het deed iedereen veel deugd! 

De komende maanden staan er ook nog heel wat projecten op stapel: 

· In juni staat voor de verantwoordelijken al een introductievorming op de planning n.a.v. het nieuwe zorgen-

dossier Into.Care dat de opvolger van Geracc zal zijn. Er dient nog heel wat voorbereidingswerk te gebeu-

ren, maar we hopen tegen eind dit jaar effectief met dit nieuwe pakket aan de slag te kunnen gaan. 

· Voor vijf woongelegenheden van het kortverblijf krijgen we vanaf 1 juli een bijkomende erkenning als oriën-

terend kortverblijf (OKV). Het doel van dit OKV is om de gebruiker te observeren, intensief te begeleiden 

om hem/haar tot slot naar de best passende woonzorgvorm te kunnen verwijzen. We zijn volop bezig met 

het voorbereidend werk.  

· Zoals eerder aangekondigd, starten we in september met het project preventie ondervoeding onder bege-

leiding van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

· We heten volgende medewerkers van harte welkom: Phara Meerpoel 

(keukenhulp), Wendy Verhaegen (verpleegkundige nachtteam),                         

Barbara Demedts (psycholoog ZP3 en oriënterend kortverblijf) en                     

Hiskia Van Schepdael (schoonmaker). 

· Deze medewerkers gingen uit dienst: Lieve Hautman (zorgkundige - pensioen), 

Kris De Pessemier (verpleegkundige - pensioen) en Erika Van De                                                                   

Wiele (keukenhulp). Bedankt voor de fijne samenwerking! 

M E D E W E R K E R S  
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 SINT–ANNA 

M E D E W E R K E R S  

N I E U W E  B E W E G W I J Z E R I N G  I N  S I N T - A N N A  

In de nieuwbouw is er een permanente bewegwijzering voor binnen en buiten aangebracht. 

 

à Uit dienst: 

Leslie Van De Waeter; schoonmaker   

Wendy Van Zeebroeck; hoofdverpleegkundige 

Elisabeth Struyff; verpleegkundige 

Martine Van Liedekerke; verpleegkundige ging op pensioen op 30/04/2022 
 

à In dienst: 

Fiona Roels; schoonmaker  

Verstraeten Kimberly; verpleegkundige mobiele equipe 

T A A R T E N V E R K O O P  

Een lekker stuk taart met een heerlijke tas koffie, wat smaakt beter?  

Met deze intentie lanceerde WZC Sint-Anna haar 1ste taartenverkoop op 4 

mei. Bewoners, familie, personeel, vrienden, buren en sympathisanten 

plaatsten onmiddellijk hun bestelling. De geur van versgebakken frangi-

panetaart, kriekentaart, rijsttaart, confituurtaart, appeltaart en flantaart lok-

ten alle zoetebekken naar hier, onze feestzaal was plots een heuse bakke-

rij.  “Smullen maar” was de boodschap. 

De 253 verkochte taarten brachten ons de mooie som van 983,34 euro op. 

Deze opbrengst zal gespendeerd worden aan tal van spel- en activerings-

materiaal. Puzzels, torenspel, percussie-set, tafelcurling, gekleurd dobbelspel,… Onze bewoners kijken 

er alvast naar uit.  

 



  

 6 

DE ZILVERLINDE/ OLV TER VELDBLOEMEN 

P O E M Y  E N  P A P P I L L E  

Mag ik jullie voorstellen aan twee nieuwe 

medewerkers: Poèmy & Pappillé  
 

 

 

Achter de prachtige outfits zitten Nathalie 
Coppens (Pappillé) en Nathalie Eggermont 

(Poèmy), twee vaste waarden in team OLV. 

Zij volgen momenteel de 5-daagse oplei-

ding tot demiclown.  
Eén van de opdrachten was een gepaste 

outfit zoeken. Daar zijn ze volgens mij al 

glansrijk in geslaagd.  
 

Een tweede opdracht was het zoeken naar een geschikte naam.  

Ze stellen zich zelf voor aan de bewoners: 

“Mijn naam is Pappillé . Ik kom zelfverzekerd en stoer over maar onder deze façade zit een vriendelij-
ke, enthousiaste, grenzeloze en voorzichtige clown.  

Ik hou van de vrijheid en kan soms impulsief uit de hoek komen. Mij kan je herkennen aan de vele 

vlinders die rondom mij fladderen en mijn zomerse kleurtjes. Zelf fladder ik ook doorheen het leven. 
Tot ziens op één van mijn bezoekjes samen met mijn amie Poèmy.  

Mijn naam is Poèmy en ik ben speels, inlevend en alsook een beetje koppig.  

Ik hou van woordkunst, poëzie en muziek. Mij kan je herkennen aan mijn retro-kantje. Ik draag name-

lijk heel wat kant en een retro geruit kleedje. Op één van mijn bezoekjes bij jullie in het WZC, zal ik bij 
één ieder van jullie die dit wenst ‘dichter’ bij jullie komen om samen met mij op ‘virtueel’ verhaal te 

komen.  Tot dan!” 
 

En nu moeten ze regelmatig in hun rol stappen en oefenen als demiclown. We houden jullie op de 

hoogte van hun fratsen als demiclown.  

Goede, mooi verzorgde tanden zijn heel belangrijk. Niet alleen voor het uitzicht, maar ook functio-

neel om goed te kunnen eten. Ook de tanden van onze bewoners verdienen de nodige aandacht. 

Een aspect van zorg dat soms wat minder aandacht krijgt. 

Vandaar dat we, onder begeleiding van mondzorgspecialist Lusha Zoet van het Vlaams Instituut 

Mondgezondheid, een traject gaan doorlopen om de tandzorg in onze twee woonzorgcentra meer 

onder de aandacht te brengen. An Calleyl heeft de opdracht  van projectcoördinator op zich geno-

men. Zij krijgt in beide huizen een mondzorgteam ter beschikking waarmee het traject zal doorlopen 

worden. 

M O N D G E Z O N D H E I D  
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M E D E W E R K E R S  

DE ZILVERLINDE 
 

à Wij heten volgende medewerker van harte welkom:  
Koen Van Vaerenbergh; nachtverpleegkundige 
à Nachtverpleegkundige Patrick Poelaert gaat met welverdiend pensioen.  
Voor de vervanging van de twee zwangere medewerkers in De Zilverlinde zijn we nog op zoek naar 
geschikte kandidaten. 
 
 

OLV TER VELDBLOEMEN 
à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  
Ann Gillis; schoonmaker 

Nadia De Weird; zorgkundige 
 

Het feestcomité organiseerde op zaterdag 30 april een wandeling voor medewerkers en hun familie. 

Een wandeling van 9 kilometer, met twee tussenstops in Onze Lieve Vrouw Ter Veldbloemen en De 

Zilverlinde om even uit te rusten bij een hapje en drankje. Zo leerden we weer iets meer van het 

mooie Oosterzele kennen en hadden we meteen de gelegenheid om onze collega’s en hun gezin wat 

beter te leren kennen. Als afsluiter werd in café Plankierke nog làng nagepraat. Een geslaagd initia-

tief. Met dank aan het feestcomité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele weken voordien werden in aanwezigheid van bewoners en pers de gulle schenkers van café 

Plankierke en kapsalon Trés Belle bedankt voor hun schenking van 4600Φ voor Onze Lieve Vrouw 

Ter Veldbloemen en De Zilverlinde samen. Er werd beslist om samen een veloplus (= rolstoelfiets) 

aan te kopen. Dan kunnen we om beurten de duofiets of de rolstoelfiets gebruiken. Hopelijk kunnen 

we er deze zomer al van genieten. 

W A N D E L I N G  

Zij nemen 16 juni allen deel aan de startvergadering en na de zomer gaan we echt van start. We wen-

sen hen veel succes toe met dit uitdagende project. 
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SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

S A M E N  L E Z E N  

Het lezerscollectief stoomde in april in samenwerking met het Expertisecentrum dementie Vlaanderen 

en Cera 12 gloednieuwe leesbegeleiders klaar en Ilse, logopediste, mocht erbij zijn. Het werd zowel 

voor haar als voor de deelnemers een geslaagde aftrap van 

hopelijk nog vele inspirerende en onvergetelijke momenten.  

Op 5 mei gaf Ilse haar eerste samen leessessie in de retro-

ruimte van het Sint-Franciscustehuis. 

In het samen lezen gaat men bewoners verbinden met verha-

len en gedichten. In elke sessie wordt een verhaal en een ge-

dicht voorgelezen. De deelnemers lezen mee en tijdens korte 

pauzes wordt op de inhoud van de tekst ingegaan. 

Dit doet Ilse aan de hand van het stellen van open vragen. 

à   Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:   
Isabelle Denie;  keukenhulp 

Elisa Uyttenhove; keukenhulp 

Laura Nitu; verpleegkundige  

à Uit dienst: 
Anke Labieze; verpleegkundige 
Lucrèce Poitiers; keukenhulp, ging met pensioen. Wij danken haar voor haar vele jaren dienst! 
à  Geboorte:  
Manaëlle, 8/05/2022, dochtertje van Barbara Carbonnelle, boekhouding 

L E E R W E R K P L A A T S  

De Kersentuin fungeerde van 25 april tot 20 mei als leerwerkplaats voor de studenten HBO5 ver-

pleegkunde van het Vesalius Instituut in Ronse. De stagiairs 

droegen de verantwoordelijkheid als verpleegkundige bin-

nen het team voor de totaalzorg van de bewoners, bedeling 

medicatie, multidisciplinair overleg, overdrachten en organi-

satie in team van alle uit te voeren taken. Een unieke erva-

ring, niet alleen voor de studenten-stagiairs, maar evenzeer 

voor de medewerkers en de bewoners.  


