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  Voorwoord 
 

Allerbeste collega’s 
 
De sector ouderenzorg kwam onlangs opnieuw negatief in het 
nieuws via een artikelenreeks in “Het Nieuwsblad”. Volstrekt onte-
recht, vermits jullie zich dagelijks met hart en ziel inzetten om aan al 
onze bewoners warme zorg te bieden en een gezellige thuis te bezor-
gen. Bovendien zijn wij een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) 
die geen commerciële motieven heeft en geen winst uitkeert aan 
aandeelhouders of (buitenlandse) holdings. 
 
Om de negatieve teneur in de media om te buigen, is vanuit de     
koepelorganisatie Zorgnet-Icuro (waarvan wij als VZW Groep Sint-
Franciscus deel uitmaken) een tegenactie opgezet met de campag-
ne “Het klopt voor u. Hier staan mens en zorg centraal”. Deze cam-
pagne wil de ouderenvoorzieningen in de non-profit positief onder de 
aandacht brengen en hen als ‘merk’ positioneren. De campagne 
gaat gepaard met volgende engagementen: 
 
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van 
uw noden. 
Hier bespreken we uw zorgtraject altijd in dialoog: zowel u als uw 
dichte omgeving blijven op elk moment op de hoogte. 
Hier werken warme, gemotiveerde mensen: zij geven echt om u en 
om elkaar. 
Hier voelt u zich goed: we creëren een warme, vertrouwde omgeving 
en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis. 
Hier staat uw levenskwaliteit centraal: we gaan er respectvol mee 
om. 
Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg en onze medewerkers: 
dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap. 
 
In april zal de portaalwebsite www.hetkloptvooru.be�online gaan. Op 
die website staan alle voorzieningen die deelnemen aan de         
campagne, waaronder uiteraard ook de vijf voorzieningen van onze 
VZW. Er volgt hieromtrent ook nog een nationale radiocampagne. 
 
Vriendelijke groeten 
 

Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd Bestuurder 
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N I E U W S B R I E F  
Sociale verkiezingen 2020 
 
Dit jaar worden opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd. Hierbij geven we al een woordje uitleg 
over de wijze waarop de verkiezingen worden georganiseerd: 
De kandidatenlijsten moeten worden ingediend tegen 20 maart. 
Er wordt geopteerd voor elektronisch stemmen. Enkel langdurig zieken (= wie op 14/2/2020 langer 

dan 1 jaar ziek is) kunnen stemmen per brief. 
De verkiezingen vinden plaats op 14 mei 2020 van 07u00 tot 14u00: 

Hoofdstembureau in het Sint- Franciscustehuis Brakel 
Stembureaus in de 5 vestigingen. Medewerkers kunnen vrij bepalen in welke vestiging ze hun 

stem uitbrengen. 
Er wordt gekozen voor 1 Ondernemingsraad en 3 CPBW’s: 

Ondernemingsraad: 6 mandaten, waarvan 1 voor de arbeiders, 4 voor de bedienden en 1 voor 
de jeugdige werknemers. 

CPBW Brakel: 6 mandaten, waarvan 1 voor de arbeiders en 5 voor de bedienden. 
CPBW Oosterzele: 6 mandaten, waarvan 1 voor de arbeiders en 5 voor de bedienden. 
CPBW Haaltert: 6 mandaten, waarvan 2 voor de arbeiders en 4 voor de bedienden. 

 

AXA hospitalisatieverzekering  

De verzekeringsmaatschappij AXA heeft ons bericht dat vanaf 01/01/2020 hogere tarieven 
van toepassing zijn voor de hospitalisatieverzekering. Voor u als werknemer heeft dit geen 
consequenties, doch wel voor de gezinsleden en kinderen die u eventueel bijkomend heeft 
aangesloten, en waarvoor u zelf de premie betaalt. 

De nieuwe maandpremies bedragen: 
14,17Φ voor een volwassene (voorheen 13,97Φ) 
6,20Φ voor een kind (voorheen 6,14Φ) 
67,34Φ voor een volwassene vanaf 65 jaar (voorheen 66,30Φ) 

Nuttige telefoonnummers bij AXA: 
Hospitalisatie:  +32 78 15 57 50 
Medische kosten:  +32 2 550 49 70 
Andere informatie:  +32 2 550 49 70 

Wij willen u ook meedelen dat volgende omstandigheden leiden tot de stopzetting van de collectieve 

hospitalisatieverzekering: 

voor u én uw gezinsleden: de stopzetting van uw functie bij ons als werkgever hetzij op pensioenge-

rechtigde leeftijd, hetzij ingevolge opzeg, hetzij ingevolge overlijden; 

voor uw kinderen: wanneer zij de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben of niet langer fiscaal ten laste 

zijn van uw gezin.U dient dit tijdig te melden aan de personeelsdienst; 

voor uw echtgenoot of partner: in geval van scheiding of echtscheiding. 
Wanneer u, of uw gezinsleden, door één van de hogervermelde omstandigheden niet langer kan/
kunnen genieten van de voordelen van deze collectieve polis, kunt u, mits bepaalde voorwaarden te 
vervullen,  deze polis volledig of gedeeltelijk individueel voortzetten bij AXA, zonder medische formali-
teiten of wachttijd.  
Indien u een individuele overname wenst, dient u binnen de 60 dagen contact op te nemen met AXA: 

of via mail naar Axa Assistance: continuation@axa-assistance.com   
of via brief: IPA - TPA Production - Louizalaan 166, B 1 -1050 Brussel. 

 

Xtra Present  
 
Vanaf januari 2020 heeft onze vzw een samenwerking met Collishop Professio-
nal van Colruyt Group waardoor jullie als medewerkers toegang krijgen tot het 
voordelenplatform Xtra Present. Daarop zijn tal van acties, voordelen en kortingen te ontdekken:  
Surf naar xtrapresent.be en vul de gegevens in volgens de documentatie die je van je personeelsdienst 
hebt ontvangen. Voor verdere vragen kan u eveneens terecht bij uw personeelsdienst (Lut, Marieke of 
Klaartje). 
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OVERKOEPELEND 

Toolbox nieuwe medewerkers: voor nieuwe medewerkers van de Groep SF op 26/03/2020 in De Zil-

verlinde en op 9/06/2020 in Sint-Jozef  

Werken met rolsteigers door Liantis voor TD: 2/6/2020 in Sint-Jozef, Haaltert 

Peer review enkel- en voetletsels door Fabienne Van De Steene, REVAKI, Ugent  voor kinesitherapeu-

ten op 25/06/2020 in Brakel 
 

SINT– JOZEF 

Incontinentiemateriaal door Ontex voor zorgpersoneel op 3 en 30/03/2020 

EHBO door Liantis voor alle medewerkers op 21 en 23/04/2020 

Agressie en conflicthantering door Carine Beirens, VOKANS, op 12/05/2020 (deel 1) en 26/05/2020  

Blind geheugen, theatervoorstelling door Paljas, voor alle medewerkers op 4/06/2020 

Brandveiligheid door Safety4all voor medewerkers die in 2019 de opleiding nog niet kregen op 

18/06/2020 
 

SINT– ANNA 

EHBO door Liantis voor alle medewerkers op 24/03 en 31/03/2020 en 28 en 30/04/2020 
 

DE ZILVERLINDE 

Escaperoom ‘De tuin van Victoria’:  door Fran Beeken voor zorgteam 

Gebruik van glijzeilen en de passieve tilbanden door Arjo op 5 juni 

Dementie: door Anja Ceuterick 

Brandoefeningen: door  Brecht Eeman 
 

OLV TER VELDBLOEMEN 

Incontinentiemateriaal door Ontex voor zorgpersoneel op 9/03/2020 

Escaperoom ‘De tuin van Victoria’  : 10 tot 16 /03/2020 voor het zorgteam door Fran Beeken 

Kleine blusmiddelen door Liantis op 1 en 2/04/2020 

Tilbeleid door Arjo-Huntleigh voor zorgpersoneel op 28/04/2020 
 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Incontinentiemateriaal door Ontex voor zorgpersoneel op 2 en 5/03/2020 

Escaperoom ‘De trein van Edgar’ door Fran Beeken voor alle niet-zorgmedewerkers en vrijwilligers 

21/04/2020 tot 27/04/2020  

EHBO door Liantis voor verpleegkundigen op 7 en 29/05/2020 en 4/6/2020 

 

 

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  

In april en mei zullen er tevredenheidsmetingen worden afgenomen 

omtrent de maaltijden bij de bewoners in de WZC van Groep SF. De 

bevraging werd opgemaakt in samenspraak met Sodexo en de kwali-

teitswerkgroep.  De uitkomsten zullen door Sodexo worden verwerkt 

en door de groep SF ter harte worden genomen.  

K W A L I T E I T   
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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  

à  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Lieselot Ausloos; zorgkundige   Kathleen Mertens; zorgkundige  Irina Ilieva; zorgkundige 
Mpudi B. Adée; zorgkundige      Amal Elmassri; logistiek mw          Anke Van Der Cammen; zorgkundige 

Chakir Chaimae; poetshulp       Lieselot Ausloos; zorgkundige 

 

à Babyboom: 

Darien Al-Karzoun en partner werden op 20/10 de fiere ouders van een dochter Liena. 

Niki Wyngaerd en partner werden op  23/12 eveneens fiere ouders van een dochter Tessa. 

Adelina Dimitrova en partner zijn op 30/01 de kersverse ouders geworden van een flinke jongen Vinz. 

 

à   Pensioen:  

Op 31/03/2020 gaat Carla Ruyssinck, logistiek mw, met pensioen, alsook Rita Matthys, keuken-
hulp,op 30/04/2020. Oprechte bedankt voor jullie jarenlange inzet en de aangename samenwer-

king. Geniet van jullie welverdiende pensioen.  

 

à Afscheid: 

Na een tragisch ongeval moeten wij plots afscheid nemen van onze collega 

verpleegkundige Selenge Danzantseren (°02/08/1966 - † 22/02/2020). 
Zij was een warm persoon, gewaardeerd door de collega’s, geliefd door de 

bewoners. Ze zal gemist worden. 

 
Music for life: Ons pop-up pannenkoekenhuisje, snoepverkoop en djembe-for-life sessies hebben in 

totaal 1.230,00Φ opgebracht, die integraal werd overgemaakt aan zorgboerderij De Kleppe in Ever-

beek. Bedankt voor alle helpende handen en jullie steun! 

Onze afdelingen krijgen een nieuwe look: in januari 2020 zijn we gestart met verf-

werken op afdeling Stil Geluk en Morgendauw. Een kleurenconsulente heeft 3 
kleurencombinaties uitgekozen: een neutrale beige kleur, 

een zachtbruine kleur en bordeauxrood. Deze zullen een fris-

se en huiselijke sfeer creëren in de gangen. Na de verfwer-

ken zal er onderaan de muren en de deuren ook muurbescherming in een beige 
tint worden aangebracht . Er werden ook brievenbussen aangekocht die per ka-

mer zullen worden gemonteerd, zodat bewonerspost makkelijk kan uitgedeeld 

worden. Er werd bewust gekozen voor een retro-look. Bewoners en familieleden 

reageren alvast enthousiast. Met dank aan dhr. Van Cauwenberge voor het leuke 
idee, alsook aan de techniekers voor het realiseren van de werken.  

I N  E E N  N I E U W  J A S J E  
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SINT–ANNA 

P R O J E C T  P S Y C H O F A R M A C A  

Project ondervoeding:  
Wij hebben ons bij het Vlaams Instituut Gezond Leven kandidaat gesteld voor een project 
rond ondervoeding. Inmiddels werden we toegelaten en werd ons een procesbegeleider 
toegekend die ons gedurende 2 jaar gratis ondersteuning zal bieden teneinde enerzijds 
een voedingsbeleid uit te werken en dit beleid anderzijds te verankeren in de dagelijkse zorg.  
 

Hiervoor zijn wij op zoek naar een interne voedingscoördinator en een 4-tal gemotiveerde medewer-
kers vanuit de DAR, DVC, keuken, SG en MD die deel zullen uitmaken van het voedingsteam. Deelne-
mende medewerkers zullen vrijgesteld worden van andere zorgtaken om dit engagement te kunnen 
opnemen.  

We zorgen ervoor dat onze medewerkers voldoende gevormd worden over dit thema, zodat zij gepast 

kunnen reageren wanneer een bewoner onoordeelkundig psychofarmacagebruik lijkt te hebben. De 

opstart en afbouw van psychofarmaca gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts en wordt 

maandelijks opgevolgd vanuit multidisciplinair teamoverleg. 

M E D E W E R K E R S  

à Uit dienst: 

Eva Wijnant; verpleegkundige mobiele equipe 

VISIE: De missie van ons woonzorgcentrum indachtig, vinden we dat psychofarmacagebruik bij onze 

bewoners efficiënt en effectief moet zijn. Om dit te realiseren maken wij psychofarmacagebruik be-

spreekbaar bij medewerkers, familie en bewoners.  

Bewoners worden deskundig begeleid en opgevolgd. Vanuit deze visie 

gaan we op zoek naar betekenisvolle activiteiten voor onze bewoners. 

We willen bewoners immers op een aangepaste wijze kunnen ondersteu-

nen bij de afbouw van hun medicatie. 

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



  

 6 

DE ZILVERLINDE 

à Wij heten volgende medewerkers welkom : 

Anja Van De Walle; logistieke hulp   

Liesbeth De Vroe; hoofdverpleegkundige  

à Geboorte: 

 Stefaan Wolfcarius  en Sofie werden de fiere ouders van  een 

dochter  Annaïs  op 30 januari 

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

D E  Z I L V E R L I N D E  G O E S  G R E E N  

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

Nog enkele maanden en het is zover : de zomer draait op volle toeren en 30 be-

woners verhuizen  definitief  naar onze nieuwbouw.  Een stukje van ons oorspron-

kelijk gebouw zal niet meer bewoond worden. Dit zal zeker een nieuwe en nuttige 

invulling krijgen.  Aangezien de inkomhal  wordt gerenoveerd, zullen enkele bewo-

ners eerder moeten verhuizen.  De eerste verhuisvergaderingen werden opgestart. Een modelkamer 

werd voorbereid. De bewoners coachen de bouwvakkers van achter hun raam.   

De de afdeling ‘Het lavendelhof’ wordt bekleed met 361 zonnepanelen. Dit project besteden we uit  
aan Energent. 

 

We schonken 550 euro aan het goede doel’ De Kazematten’ door de verkoop van soep en snoep.   

M E D E W E R K E R S  
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OLV TER VELDBLOEMEN 

S N O E Z E L R U I M T E  

à Uit dienst : 
Sofie De Smet; logistieke hulp 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:               

Sofie Van De Sype; hulp in de keuken en onderhoud 

Anneke De Bo; hulp in het onderhoud en keuken  

Marleen De Vriendt; zorgkundige nacht voor OLV en De Zilverlinde 

Nele Van De Voorde; kinesitherapeut in De Zilverlinde en OLV 
 

à Pensioen: 

Lut De Mey; schoonmaker ging op 10 februari 2020 met welverdiend pensioen 

Benedicte Carchon; verpleegkundige gaat op 1 april 2020 op pensioen 
 

Wij wensen beiden alvast van harte te bedanken voor hun enthousiaste inzet gedurende de voorbije 

jaren. 

à Geboorte: 

Emmely werd op 10/01/2020 geboren als  dochtertje van Sylvia Borré 

Lien De Blander werd op 19/01/2020 mama van een dochter Kiara 

Rust, gezelligheid, warmte, wegdromen … Sedert kort werd de nieu-
we relaxatieruimte ingericht door het paramedisch team en dit met 
de hulp van de technische dienst. De openheid in deze ruimte werd 
gecreëerd door middel van een doorkijk naar een zicht op een  
strand.   Met een passend aroma , verspreid door een terra-
cottabloem, de klankschalen en de klankstoel nodigt deze 
ruimte alvast velen uit tot een bezoekje!  

M E D E W E R K E R S  

P R O J E C T  V U E N T E C A  

 

De braakliggende terreinen rond het WZC 
zullen , mede door subsidiëring van het 
Agentschap Natuur en Bos, de komende 
jaren worden ingericht tot een duurzame 
natuuroase met aandacht voor biodiversi-
teit, toegankelijkheid en openheid . Een 
werkgroep zal de eerstkomende maanden 
het project concrete vorm geven om in het 
najaar te starten met de werken op het 
terrein . 
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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 : 
 

Véronique Van Melkebeke  en Freddy De Pauw  werken nu in De 

Zilverlinde en OLV Ter Veldbloemen 
 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:               

Gerlinde Bronselaer; ergotherapeut                       Emilie Vandenabeele; zorgkundige  
Patricia Demeulemeester; verpleegkundige          Elien Den Herder;  schoonmaker                                     

Johan Balliu; keukenhulp                                        Hiroco  Ohiwa; zorgkundige                                               

à Geboorte: 

Tuur, 20/02/2020 zoontje van Stephanie Vande Putte, kapster en kleinzoon van Eric De Geeter,    

technische dienst 

 

Op 28 januari namen de bewoners van Ter Tulpen hun intrek op de ver-

nieuwde afdeling. Het was een echte metamorfose: de lange gang met zijn 
mooie witte muren, kleurrijke kaders, de gezellige leefruimte met veel lich-

tinval, de praktische keuken, de ruime gemeenschappelijke badkamer met 

inloopdouche, de kamers met grote ramen en een nieuwe sanitaire cel. Het 

zicht op Brakel is vanop Ter Tulpen nog mooier geworden... De bewoners, 
hun familie, alsook het zorgteam voelde zich meteen thuis in deze nieuwe 

leef- en werkomgeving. 

Begin februari startten de herconditioneringswerken aan de tweede ver-

dieping. We werken naarstig voort... 

P S Y C H O F A R M A C A  

Wij hebben ons bij het Vlaams Instituut Gezond Leven kandidaat gesteld voor een project rond psycho-

farmaca. Wil jij deel uitmaken van deze nieuwe werkgroep? Stel je kandidaat bij David!  

Opzet:  

* Verminderen van psychofarmacagebruik bij bewoners; 

* Medicatiegebruik dat niet efficiënt of effectief is, terugdringen of voorkomen van 

opstart van psychofarmaca bij bewoners indien niet geoorloofd; 
* Zoeken naar niet-farmacologische alternatieven voor slaapproblemen,                

depressieve klachten, angst en moeilijk hanteerbaar gedrag. 


