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N I E U W S B R I E F  
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Korting op het  online assortiment babyluiers, inconti-
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P R O M O  O N T E X  

Wat te doen? 

* Surf naar www.id-direct.com. 

* Plaats je bestelling. 

* Geef je waardeboncode 12345 in. 

* Vul je gegevens en e-mailadres in. 

* Je geniet vanaf nu 20% korting op je 

bestelling. 

* Via e-mail ontvang je een unieke code 

waarmee je op iedere  bestelling via 

de website 20% korting krijgt en dit 

t.e.m. 31/12/2021. 
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V O R M I N G E N  

 

SINT– JOZEF 

Pentaplus voor zorgkundigen 14 en 16/09 
 

SINT– ANNA 

EHBO voor alle medewerkers 

door Liantis op 14, 16, 21 en 23/09 en 4/10-7/10-19/10 en 21/10  
 

DE ZILVERLINDE 

Pentaplus voor zorgkundigen door  Annelies Clarysse  en Lien de Blander op 3/06 

Preventie door Brecht Eeman op 29/06 en 1/07 
 

 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Ik, jij, samen MENS door Ilse Anssens en Fran Beeken voor de zorgteams op 3, 8, 10, 17, 22 en 

24/06  

BelRAI-LTCF door Lisa Schilders en Marijke De Vrieze voor hoofdverpleegkundigen op 1, 11 en 18/06 

K W A L I T E I T  

Als Groep Sint-Franciscus willen we aan alle bewoners, residenten en bezoekers goede zorgen en 

diensten verstrekken. Soms gebeurt het dat iets niet loopt zoals men verwacht en kan er ontevreden-

heid of zelfs een klacht ontstaan. Men heeft dan het recht om een klacht te uiten (Wet op de rechten 

van de patiënt, september 2002). We vinden het trouwens boeiend om te horen wat beter kan aan de 

hand van suggesties en we krijgen  ook al graag eens een complimentje voor zaken die goed lopen. 

Wij hebben formulieren die men kan invullen wanneer men een klacht, pluim of suggestie voor ons 

heeft. Voortaan kan men ook een aangifte doen via een QR-code. Deze code hoeft enkel te worden 

gefotografeerd met een smartphone en men kan aan de slag. 

Ieder huis heeft zijn eigen QR-code 

Brakel:                

  Sint-Jozef:               

  Sint-Anna:               

       

   De Zilverlinde:            

OLV Ter Veldbloemen: 
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P R O J E C T  O N D E R V O E D I N G  

SINT–JOZEF 

W A R M E  T H U I S  V O O R  O N Z E  B E W O N E R S  

N I E U W S  I N  E E N  N O T E N D O P  

Zoals jullie weten, stelden wij ons voor de coronacrisis kandidaat bij het Vlaams 

Instituut Gezond Leven om een project op te starten rond ondervoeding. We werden destijds als WZC 

geselecteerd en zouden  graag vanaf september de draad terug oppikken. We kunnen hierbij rekenen 

op de deskundige ondersteuning van een procesbegeleider. De bedoeling is om een voedingsbeleid 

uit te werken en dit te verankeren in de dagelijkse zorg die we bieden. Dit beleid zal voorbereid wor-

den door een voedingsteam dat zal bestaan uit een interne voedingscoördinator en een 4-tal mede-

werkers vanuit de DAR, DVC, keuken, Stil Geluk en Morgendauw. Heb je interesse om hieraan deel te 

nemen? Neem dan zeker contact op met Klaartje Van Cauwenberge. 

In ons werkprogramma 2021 staat als actiepunt ‘het bieden van een warme thuis voor onze bewo-

ners’ opgenomen. Het is een punt waar we allemaal dag na dag samen aan werken. Nu de zomer 

voor de deur staat, leek het een leuk idee om onze (binnen)tuin extra op te fleuren zodat onze bewo-

ners en hun familie er aangenaam kunnen vertoeven.  

In deze tijden gingen we op zoek naar  een coronaveilige formule om 

dit idee een duwtje in de rug te geven. Zo ging op vrijdag 21 mei de 

verkoop van aperitiefpakketten door. Met de opbrengst van deze suc-

cesvolle actie zullen binnenkort de eerste aankopen kunnen gebeuren. 

Van harte dank aan de organisatoren van deze actie en aan iedereen 

die met de aankoop van één of meerdere pakketten dit project ge-

steund heeft! 

· Hoewel onze cafetaria momenteel nog niet geopend mag worden, zijn we wel al volop bezig met 

de organisatie van de heropening. We willen graag, indien haalbaar, de cafetaria laten uitbaten 

door vrijwilligers. We zijn hiervoor nog steeds op zoek naar een paar helpende handen. Daarnaast 

zijn we ook op zoek naar een originele naam voor onze cafetaria. Heb je een leuk idee? Laat het 

weten aan Els Verstraeten (elsv@groepsf.be). Uit alle ingediende namen zal een eerste selectie 

gemaakt worden, waarna iedereen zijn stem zal kunnen uitbrengen. 

· Tijdens de voorbije zomers haalden we geregeld tropische temperaturen. Om de binnentempera-

tuur onder controle te houden, zullen er 12 flats en de gang op Morgendauw (die uitkijkt op de 

binnentuin) uitgerust worden met zonnewering  De plaatsing is voorzien eind juni. 

à Uit dienst:   

Natasja Van Crombruggen, schoonmaker 

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  

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Jouini Naceur; nachtverpleegkundige 

Trenchant Caroline; verpleegkundige 

à Uit dienst: 

Brusselman Yente; verpleegkundige 

Tellier Sigrid; schoonmaakster  

à   Geboorte: Remi (27/03/2021), zoon van Evelien Van der Elst; ergotherapeut 

1 0 0  J A A R  S I N T - A N N A  

Hieronder een stukje geschiedenis van Sint-Anna. Veel zaken zijn al veranderd, onder 

andere is het beheer sinds 2014 in handen van de groep Sint-Franciscus  en in no-

vember 2018 zijn de werken aan de nieuwbouw gestart.  

De laatste fase van het bouwproject wordt in juni 2021 opgeleverd. Samen met het 

100- jarige bestaan van Sint-Anna wensen we dit te vieren op: 

 Vrijdag 02 juli 2021 

Op de nieuwe terrassen aan de achterzijde van blok B organiseren we een tuinfeest 

met optreden en traktatie. 

Graag nodigen we hiervoor bewoners, familie en medewerkers uit  voor een gezellige 

namiddag.   
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DE ZILVERLINDE/ OLV TER VELDBLOEMEN 

R E N O V A T I E W E R K E N  

Na een opgelegde ‘corona-pauze’ zien we de gewone werking in onze huizen langzaam aan terugke-

ren. Zo ook de werking van onze werkgroepen. Daarbij werd de keuze gemaakt om de werkgroepen 

overkoepelend over de beide Oosterzeelse woonzorgcentra te organiseren. In volle respect voor de 

eigenheid van elk huis, maar wel met de bedoeling om meer efficiënt te werken en de samenwerking 

te versterken. Na een infosessie in alle teams hebben heel wat enthousiaste medewerkers zich aan-

geboden om actief aan een werkgroep deel te nemen.  

Het is de bedoeling dat nog voor het groot verlof elke werkgroep van start gaat. Een eerste opdracht 

is het bepalen van het doel van de werkgroep en een planning voor dit jaar. En dan gaan we echt 

van start. Ik ben heel benieuwd … 

De technische dienst heeft mooi werk afgeleverd. Zij hebben drie voormalige kamers omgebouwd 

tot een verpleegpost voor David en zijn team en een bureel voor Ann Francoys.  

Het resultaat mag gezien worden. Enkel de deuren ontbreken nog wegens ‘corona-

leveringsproblemen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ze gaan nog verder door met de verbouwingen. Tegen september wordt een deel van de oudbouw 

ingericht als CADO (dagcentrum uitgebaat door Familiehulp). De werken lopen ondertussen volgens 

planning. 

Tevens wordt er een nieuwe personeelsruimte ingericht in de vroegere living van de oudbouw. Dit is 

enerzijds noodzakelijk voor de brandveiligheid, maar zal anderzijds gezelliger en aangenamer zijn 

dan de huidige ruimte in de kelder.  

En dan zijn er nog enkele ruimten over waarvoor nog geen bestemming vaststaat. Alle ideeën daar-
over zijn welkom. 
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M E D E W E R K E R S  

DE ZILVERLINDE 

à Uit dienst:   

Sinds de corona-uitbraak in november heeft Jonas De Bruycker als logistieke hulp het team 

Lavendelhof ondersteund. Eind mei laten we hem terug gaan om zijn werk als podoloog verder uit te 

bouwen.  

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:   

Anmele Mudian Dambu en Valentina Farago zijn twee tijdelijke medewerkers die in onderhoud en 
keuken afwezige medewerkers vervangen. 
 

OLV TER VELDBLOEMEN 
 
à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:    
Marie Truyers; zorgkundige op  Morgenster 

Tessa Neetens; medewerker onthaal en opname 

Na vijf jaar hebben we afscheid genomen van kapster Marieke Muys. Zij werd met ingang van 1 mei 

2021 vervangen door Eline Braem. 

We wensen hen allen veel succes toe in OLV Ter Veldbloemen. 

à Uit dienst: 
Kaat De Clercq en Elisabeth De Schryver hebben Sofie Meerschaut schitterend vervangen in de 

animatie. Nu neemt Sofie de fakkel weer over… Welkom terug Sofie. 

Verpleegkundige An Meersschaut trekt terug de wijde wereld in en heeft eind april afscheid genomen 
van het team en de bewoners. 
 

Een nieuw gezicht aan ons onthaal: 

Tessa Neetens is gestart als medewerker 

onthaal en administratie van OLV ter 

Veldbloemen. De aanwerving van Tessa 

heeft een verhuis qua burelen teweeg 

gebracht. Brecht heeft nu zijn vaste 

werkplek in de vroegere berging en 

Bérénice gaat zich installeren in de 

vergaderzaal.  

Ja, we zijn wat beperkt qua ruimte, dus 

moeten we deze multifunctioneel 

inzetten.   

O N T H A A L  
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SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

B e l R A I - L T C F  

Wij piloteren in het project BelRAI-LTCF. BelRAI-instrumenten zijn uitge-

breide beoordelingsinstrumenten waarbij hulpverleners het functioneren 

en de zorgnoden van zorgbehoevende personen op een gestandaardi-

seerde manier in kaart brengen met als doel de kwaliteit en continuïteit 

van zorg te optimaliseren. BelRAI zal in de nabije toekomst gebruikt wor-

den als nieuw inschalingsinstrument (nu Katzschaal) en vormt een basis 

voor zorgplanning van de bewoner in het WZC.  

Vanaf januari 2023 zal het WZC voorafgaand aan de opname van een bewoner nagaan of een actuele 

BelRAI inschaling van de bewoner ter beschikking is. Als dat niet het geval is, kan het woonzorgcen-

trum een BelRAI-screener afnemen of de bestaande aanpassen. Uiterlijk één maand na de opname 

van de bewoner wordt de zorgzwaarte van de bewoner vastgesteld aan de hand het BelRAI-specifiek 

indicatiestellingsinstrument. Het instrument maakt integraal deel uit van het woonzorgleefplan, dat 

ingevuld, regelmatig geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijgestuurd wordt. Er wordt nog bekeken 

of de BelRAI zal worden gebruikt als  financieringsinstrument.  

Wij zijn momenteel bezig om voor iedere bewoner een schaal af te nemen. Alle zorgmedewerkers zijn 

hierbij betrokken.  Het project zorgde ervoor dat we ons ondertussen een holistisch beeld hebben ge-

vormd over de bewoner en zijn fysieke, psychische, cognitieve en sociale zorgnoden.   

à   Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:     
Jordy Schietecatte, technische dienst  

Jelenka De Bock, zorgkundige 

Dorine Vanderhaeghe, zorgkundige  

Darlyn Punnewaert, schoonmaker/ keukenmedewerker  
 

à Uit dienst: 
Katleen Bombeke, zorgkundige 

Elena Banu, schoonmaker 
 

Annemie Tuyttens  is met pensioen. Zij was onthaalmedewerker maar ook intern vertrouwenspersoon. 

Deze laatste functie zal overgenomen worden door Annemie Van Wymeersch, psychologe. Zij is 
bereikbaar via annemiev@groepsf.be  

N I E U W E  F I E T S J E S  

De cavaverkoop bracht Φ1300 op. De Vriendenkring investeerde dit 

bedrag meteen in nieuwe fietsjes voor de kinéruimte op blok B. 

De bewoners kunnen nu vanuit een relax zalig lang fietsen.  


