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Beste collega’s, 
 
We moeten deze nieuwsbrief helaas aanvatten met droevig nieuws. Op 
17 november overleed Zuster Consolata (Mariette Eeckhout) op 87- ja-

rige leeftijd in het klooster van het Sint Franciscustehuis. Zuster Conso-

lata heeft een belangrijke en 

vooraanstaande rol gespeeld, niet 
alleen binnen de congregatie, maar 

tevens in de ontwikkeling en de 

groei van onze woonzorgcentra. 

Naast algemeen overste was Zuster 
Consolata in Brakel onder meer di-

recteur van de toenmalige Sint-

Franciscuskliniek (tot 1988). Leen 
Van der Linden (directeur OLV Ter 

Veldbloemen), Christian Geenens (directeur De Zilverlinde) en Jean-

Marie van Cauwenberge (directeur Sint-Jozef) zijn destijds allemaal als 

verpleegkundige gestart in de toenmalige kliniek en werden aangewor-
ven door Zuster Consolata. Binnen VZW Groep Sint-Franciscus oefende 

Zuster Consolata tot 2013 de functie uit van gedelegeerd bestuurder. 

Daarna bleef zij tot 2018 in de Raad van Bestuur zetelen in de hoeda-

nigheid van ondervoorzitter. Tot de laatste maanden bleef Zuster Conso-
lata de werking van onze organisatie van nabij opvolgen, steeds bezorgd 

en bekommerd omtrent het goede en het positieve van de medemens. 

Haar bijzondere zorg was dat de toekomst van de voorzieningen gewaar-
borgd zou blijven en dat er in de geest van Sint -Franciscus dagelijks 

een constructieve samenwerking ontplooid wordt en dit op alle niveaus, 

van hoog tot laag. 

Ondanks dit droevig nieuws moeten we toch blijven vooruitkijken in de 
toekomst. En daarbij stellen we o.a. vast dat de leeftijdspiramide vrij 

zwaar ingrijpt op het directiecomité. De daarnet opgesomde directeurs 

gaan allen op pensioen in de loop van 2020-2021. De Raad van Bes-
tuur heeft hierop al geanticipeerd en de nodige voorbereidingen ge-

troffen.  
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N I E U W S B R I E F  

P R O F E S S O R  D O K T E R  D A N N Y  D E  L O O Z E  

 

 

 

 

 

Vroeg je je al eerder af wat er gebeurt eens ons nationaal gerecht 

(biefstuk/ friet met peperroomsaus, tomaat en sla) doorgeslikt is en het aan zijn reis door het spijsver-

teringsstelsel begint? Hoe onze voeding verwerkt wordt en uiteindelijk omgevormd wordt tot… 

(jeweetwelwat)? 
 

Prof. De Looze, maag-darmspecialist in het UZ in Gent  en tevens bekend van de serie Topdokter,komt  

op donderdag 23 januari 2020 om 19u30 naar het Sint-Franciscustehuis in Brakel. Hij neemt je tij-

dens zijn lezing mee op een reis door het spijsverteringskanaal. Als een ervaren gids geeft hij een be-

vattelijke uitleg over enkele veel voorkomende spijsverteringskwalen en hoor je ook hoe darmkanker 

kan voorkomen worden. Het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen krijgt bijzondere aandacht in deze 

uiteenzetting. Hij licht ten slotte ook een tipje van de sluier op over de miljarden bacteriën die in onze 

darmen leven en hoe deze ziekten kunnen veroorzaken. Kaarten zijn te verkrijgen via het onthaal van 

het Sint-Franciscustehuis 055/432111 of info.sft@groepsf.be 

Hieromtrent kunnen we jullie nu al het volgende meedelen: 

à Vanaf 1 januari 2020 treedt Helga De Pelsmaeker in functie als directeur van het Sint-

Franciscustehuis Brakel, en dit in opvolging van Leen Van der Linden die in Brakel jarenlang de 

functie vervulde van verantwoordelijke bewonerszorg en personeel. Voor Helga is de functie van 

directeur niet totaal nieuw. Zij maakt immers al sinds 2017 deel uit van het directiecomité. 

à Er is een vacature open verklaard voor directeur van OLV Ter Veldbloemen en De Zilverlinde 

Oosterzele, om zodoende in een passende opvolging te voorzien voor Leen Van der Linden 

(pensionering najaar 2020) en Christian Geenens (pensionering medio 2021). Het gaat hier om 

1 directiefunctie voor beide instellingen (vermits beide instellingen onder hetzelfde erkennings-

nummer worden uitgebaat). 

à Er is eveneens een vacature open verklaard voor directeur van Sint- Jozef Haaltert, en dit in op-

volging van Jean- Marie van Cauwenberge die medio 2020 op pensioen gaat. 

De openstaande vacatures zijn zowel intern als extern bekend gemaakt (website, Linkedin, VDAB) en 

eventuele geïnteresseerden kunnen zich nog kandidaat stellen tot 15 december. 
 

Bij het naderen van de kerstperiode wensen we u en uw familieleden vredige dagen, een zalige kerst 

en een weldoend eindejaar. 
 

Wim Vercruyssen (Gedelegeerd Bestuurder VZW) en Tarsi Windey (Voorzitter VZW). 
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SINT– JOZEF 

Palliatieve sedatie/euthanasie 

Praktijk EHBO (met poppen) 

Let’s play about seks- een teamgericht attitudespel: door Aditi  

Hef- en til 

SINT– ANNA 

Evacuatieoefeningen door Safety4all 

EHBO voor alle medewerkers door Liantis 
 

DE ZILVERLINDE 

Escaperoom, De tuin van Victoria:  door Fran Beeken voor zorgteam 

Dementie: door Anja Ceuterick 

Brandoefeningen: door  Brecht Eeman 

OLV TER VELDBLOEMEN 

Ergonomie: 01/2020voor zorgpersoneel door Arjo-Huntleigh, ergocoach en kinesitherapeuten 

Kleine blusmiddelen: 11 en 18/02/2020 voor alle medewerkers door Bernart Magerman 

Escaperoom, De tuin van Victoria  : 10-16 /03/2020 voor het zorgteam door Fran Beeken 
 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Medicatiebeheer: jan 2020 voor de zorgteams 

Escaperoom, De tuin van Victoria:  11/02/2020 tot 17/02/2020 door Fran Beeken voor zorgteam 

Escaperoom, De trein van Edgar: 21/04/2020 tot 27/04/2020 door Fran Beeken voor vrijwilligers 

Recent is de wetgeving gewijzigd, waardoor zorgkundigen nu ook volgende handelingen mogen stel-

len: 
-Meting van parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van 

de glycemiemeting door capillaire bloedafname; 

-Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de ver-

pleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen: oraal (inclu inhalatie), rectaal, oogin-
druppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel voor wat betreft subcutane toediening van 

gefractioneerde heparine); 

-Voeding en vochttoediening langs orale weg; 

-Manuele verwijdering van fecalomen; 
-Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling 

van veneuze aandoeningen.  
 

Om deze handelingen effectief te kunnen uitvoeren, moeten de zorgkundigen een bijkomende oplei-

ding volgen. Deze opleiding bestaat uit enerzijds een praktijkstage (die in de eigen instelling mag 
plaatsvinden) met daarnaast een theoretisch onderdeel. Voor het theoretisch gedeelte zal een module 

via E-learning worden aangeboden. Deze module omvat een online platform waarbij de zorgkundigen 

de 5 handelingen theoretisch kunnen instuderen. Vanuit de VZW zullen we hierbij zorgen voor de no-

dige ondersteuning en begeleiding. Het ligt  in de bedoeling om hiermee te starten in het voorjaar 
2020. 

E L E A R N I N G   Z O R G K U N D I G E N  

V O R M I N G E N :  E E N  G R E E P  U I T  D E  K A L E N D E R  
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M E D E W E R K E R S  

SINT–JOZEF 

A C T I V I T E I T E N  

K W A L I T E I T  E N  P R E V E N T I E  

W I S T  J E  D A T ?  

à  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Phaedra Segers;  logistiek medewerker    
Johannes Cantaert; verpleegkundige nacht   

Myrha Mahoya Mabinda; zorgkundige        

Carine Heyse; verpleegkundige 

Stef Trogh; project duaal leren 
Annick De Schrijver; verpleegkundige 

 
· De Nieuwjaarsreceptie zal volgend jaar doorgaan op vrijdagavond 10 januari 2020 in feestzaal 

Basiel, samen met WZC Sint-Anna. Els en Griet hebben in november aangegeven dat deze receptie 

hun laatste project zal worden als leden van het feestcomité. Zij vragen bij deze hun aflossing.  

Bijgevolg zijn wij op zoek naar twee enthousiaste medewerkers die Els en Griet wensen op te volgen 

als leden van het feestcomité. Dit voor een mandaat van 3 jaar voor de organisa-

tie van de personeels-BBQ en de receptie. Wie zich geroepen 

voelt, mag zich aanmelden bij Griet of Els. Bij deze willen wij hen 

beide bedanken voor hun jarenlange inzet teneinde er telkens opnieuw een gezellig, 

leuk en lekker feest van te maken voor onze medewerkers. BEDANKT! 

·13 november 2019 hebben zes medewerkers van de sociale dienst van het AZ Sint-Elisabeth Zotte-

gem ons een bezoek gebracht. Dit teneinde een zicht te krijgen op waar hun cliënten naartoe gaan 

na hun ontslag uit het ziekenhuis. Zij kregen een voorstelling over Sint-Jozef en de situering binnen 

de vzw, alsook een rondleiding en een middagmaal. Zij waren zeer enthousiast en tevreden.  

·Een dikke pluim voor onze keuken voor hun zeer goede evaluatie tijdens de laatste inspectieronde!  

Sint-Jozef organiseert tussen 15 en 20 december een pop-up-pannenkoekenhuisje en 

djembe-for-life sessies ten voordele van zorgboerderij De Kleppe in Everbeek. Daar-

naast verkopen wij ook snoepzakjes in de cafetaria en aan het onthaal. De medewer-

kers van de DAR gaan regelmatig op stap naar De Kleppe met de bewoners en worden 

steeds zeer goed ontvangen. De Kleppe is een kleinschalige organisatie die zich 100% 

inzet voor zijn bezoekers en dit zonder subsidies. Allen welkom. 

M U S I C  F O R  L I F E  

Griep, verkoudheid, aandoeningen aan de luchtwegen . . .  worden voornamelijk verspreid door hoes-
ten, niezen en via de handen. Enkele praktische tips om verspreiding van kiemen via hoesten en nie-
zen zoveel mogelijk te voorkomen: 

1. Wend steeds uw gezicht af als u moet hoesten of niezen;  
2. Houd een papieren zakdoekje voor uw mond als u moet hoesten of niezen. Gooi het nadien met-
een in de vuilnisbak; 
3. Geen papieren zakdoek bij de hand? Nies of hoest dan in uw elleboog, maar niet in uw handen; 
4. Was na het hoesten of niezen altijd uw handen met voldoende water en zeep gedurende 20 secon-
den. Geen water of zeep beschikbaar? Gebruik dan handalcohol! 
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 SINT–ANNA 

N I E U W E  V E R Z O R G I N G S K A R R E N  V O O R  B L O K  E  

B Y E  B Y E  B L O K  B  

O P B R E N G S T  K A A S –  E N  W I J N A V O N D  

Al bijna foto’s uit de oude doos want vanaf 25/11/2019 

ging dit gedeelte  van blok B tegen de vlakte. 

Voor de nieuwbouw blok E zijn er 3 nieuwe verzorgingskarren 

aangekocht. Deze zijn uitgerust met een tablethouder “Goos-e”, 

om nog beter de prestaties te kunnen aftekenen. 

Gezien het succes van de tablethouder zijn alle verzorgingskar-

ren uitgerust met een “Goos-e”. 

 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Sybren Daelman; zorgkundige  

Zita Bogaert; zorgkundige  

Imelda Macalypa; keukenhulp  

Jens Van Geel; keukenhulp  

Eva Wijnant; verpleegkundige mobiele equipe  

M E D E W E R K E R S  

De kaas- en wijnavond van 2019 mag ondanks de praktische onge-

makken van de bouwwerken een succes genoemd worden. 

Dankzij de inzet van een vertrouwde groep van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers mogen we  

deze editie afsluiten  met een mooie opbrengst. 

Bedankt voor allen die zich belangeloos ingezet heb-

ben, zonder jullie zou dit evenement niet mogelijk zijn. 

Zoals voorheen zal de opbrengst ten goede komen van 

onze bewoners en kopen we hiermee een belevingsta-

fel aan. 

à Uit dienst: 

Kimberly Corthals; verpleegkundige 

Yasmien Janssens; zorgkundige  

Inga Atoudzina; schoonmaakster 

Nick Bisback; keukenhulp 
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DE ZILVERLINDE 

à Uit dienst : 
Ria Hanssens; hoofdverpleegkundige  Lavendelhof   

Jadie Vergote; logistiek medewerker 

Jean-Pierre Pruyt; onderhoudsmedewerker, geniet van zijn welverdiend pensioen  

à Wij heten volgende medewerkers welkom : 

Kimberley Volckaert; schoonmaker 

An Ryckaert; zorgkundige  
 

Sarah Van Twembeke� en Tim Van Der Heyden   werden op 11/09/2019 de fiere ouders van  een 

dochter  Emilia 

E E N  G R O T E  P A D D E N S T O E L  

Ook De Zilverlinde zet in op de Warmste Week.  We verkopen 
soep en snoep om een financieel duwtje te geven aan een goed doel.  Aangezien oud 
en jong  een inspirerende match blijven, ging onze voorkeur uit naar de organisatie 
‘De Kazematten’ in Gent. Deze organisatie laat kinderen en jongeren  spreken via 
kunst  en andere creatieve initiatieven.  We kijken uit naar een 
warme deelname. 

F E E D B A C K - C U L T U U R – W E – G A A N — E R V O O R  

M E D E W E R K E R S  

T O N E E L  ‘ V A  I S  K O N I N G ’  

De vijf interactieve sessies in verband met ‘VERBINDENDE COMMUNICATIE’ 
werden in oktober  afgerond.  Liantis liet ons  kennismaken   met dé  kapstok 
om op een correcte manier feedback te geven aan elkaar.  We sloten af met 
een complimenten rondje.  

D E  W A R M S T E  W E E K  

Zoals paddenstoelen plots uit de grond rijzen, zo zijn we ook versteld 
over hoe snel ons bouwproject vorm krijgt. Betonnen muren worden als 
een kaartenhuis aan elkaar gefixeerd.  De indelingen, de deuren en 
vensters zijn reeds zichtbaar. Het is voor onze bewoners een echt schouwspel  die niet nalaten om 
vanuit hun kamer  de bouwvakkers aan te moedigen.  De eerste speculaties over wie waar wenst te 
wonen, doen reeds de ronde. 

In oktober  mochten wij  in de cafetaria van onze zusterorganisatie,  het OLV, Willy 
De Jaeger ontvangen.  In een monoloog  stelde hij dementie op een herkenbare  
en  ontroerende  manier voor met hier en daar  een ferme  portie humor.                     
Dit toneelstuk lieten we vooraf  gaan door de première van  ons koor. Onder be-
geleiding van accordeonmuziek en met  ondersteuning van enkele medewerkers  
zongen de bewoners van beide organisaties  de pannen van het dak met gekende 
deuntjes. Ambiance was verzekerd. 
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OLV TER VELDBLOEMEN 

P L A N  

à Uit dienst : 
Jolien Pot; verpleegkundige 

Malinka  De Smedt; keukenmedewerker 

Matthias Janssens; verpleegkundige 
 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:               

Saskia Messens, schoonmaker 

Annick Vandeneede, logistieke hulp 
Sofie De Smet, hulp in de animatiewerking 
 

Op 8/10/2019 beviel Yana Van De Sype, zorgkundige van een dochter 
Hebe genaamd 

 

Een aantal medewerkers sponsoren  dit jaar opnieuw  een kindje via Plan Inter-

national.  Alle kinderen, waar ook ter wereld,  horen   dezelfde rechten te heb-
ben!  Zij moeten de kans krijgen om naar school te gaan en om zich te ont-

plooien.  Om dit te realiseren zet Plan International projecten op in meer dan 

70 verschillende landen. Ons geadopteerd jongetje heet Neyser Menjivar. Hij  is 

6 jaar oud en woont in de regio Chalatenango in El Salvador.  

M E D E W E R K E R S  

Van 18 tot 24 december wordt  de warmste week georganiseerd. In OLV zet 

men zich dit jaar in  voor ’t Ensemble door de verkoop van zakjes snoep.  

’t Ensemble  uit Wetteren bestrijdt armoede  en sociale uitsluiting door te-

gemoet te komen aan de basisbehoeften van kansarme gezinnen 

(aanbieden van  schoeisel, kleding en babyuitzet gratis of mits een kleine, 
democratische vergoeding). 

S E N I O R E N V E E R T I E N D A A G S E  

De seniorenveertiendaagse werd dit  

jaar opnieuw feestelijk uitgewerkt tot 
momenten voor bewoners, medewer-

kers en familieleden.  Op 22 november 

genoten  medewerkers en vrijwilligers 

samen  van een lekkere brunch. 

D E  W A R M S T E  W E E K  
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B O U W K R O N I E K  

SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

A C T I V I T E I T E N  

à Uit dienst : 
Stany Simoen; verpleegkundige 

Cindy Van De Pontsele; zorgkundige 

Jolien Naessens; ergotherapeut 

Laurence Delbar; verpleegkundige 
Josiane De Ridder; zorgkundige en Lucie Devos; schoonmaker gingen op pensioen 
 

Jerifa Bourgois (zorgkundige) huwde op 30/08/2019 met Mario   

Katrien Bourgois (zorgkundige) trad in het huwelijk op 5/10/2019 met Dries  

Onze Music for Life actie, ten voordele 

van ‘Het Ventiel’ kende een groot succes. Er werd maar 

liefst 250 liter soep verkocht op 28/11/2019. Ook de 

snoepzakjes zijn nog verkrijgbaar bij het ergoteam. 

Iedereen is welkom op de kerstmarkt op 7 en 8 decem-

ber van 14u-18u30. Er zullen verschillende standen 

staan waar tal van mooie geschenken kunnen worden 

gekocht. Kom ook proeven van onze heerlijke suiker-

wafels en zefgemaakte witte glühwein. 

Op 2 december vindt de infovergadering plaats i.v.m. de verhuis van de bewoners van Ter Tulpen naar 

de vernieuwde afdeling op het derde verdiep van blok A.  Niet alleen de bewoners en hun familie 
maar ook de medewerkers zijn welkom. 

Er werd beslist om de afdeling Ter Tulpen te blijven noemen. Op 28 januari staat de verhuis gepland. 

Immers begin februari vatten de werken aan op de tweede verdieping zodat na de zomer de bewoners 

van De Korenbloem hun intrek zouden kunnen nemen op de geherconditioneerde afdeling.  

Begin december zal de typekamer wellicht klaar zijn om bezocht te worden. We houden jullie hierom-

trent verder op de hoogte. We hopen dat de vernieuwingen meer werkcomfort zullen bieden voor de 

medewerkers en zeker ook meer leefcomfort voor de bewoners. 

M E D I C A T I E  

Op 12/12 zullen we de eerste keer beleverd worden via Farmazorg wat betreft de medicatie. Voor– 

taan zal alle medicatie per bewoner per dag worden klaargemaakt door de apotheek (zowel TPE als 
niet TPE). We hopen met dit nieuwe systeem meer tijd te sparen op het klaarzetten van de medicatie 

en meer tijd te kunnen steken in het bedelen. Op die manier zullen we er ook naar streven om het 

aantal medicijnincidenten te reduceren.  We zullen beleverd worden op ma-di-woe–do en vrijdag zo-

dat we minder aanpassingen zullen moeten laten maken in het medicatiedossier dat bovendien door 
Farmazorg zal worden beheerd.  We werken ook nog verder met onze lokale apotheek 

die eerder     coördinerend en raadgevend zal optreden. 


