Gebruikersraad van het Woonzorghuis
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig PB: Dhr. Pattijn Jean-Pierre, Dhr. Naessens Eric
Aanwezig GG: Mevr. Haerens Marcella, Mevr. Geeraert Rolande, Mevr.
Casaert Thérèse, Mevr. Frère Claudine, Mevr. Glorieux Jacqueline, Mevr.
Deblon Ginette
Aanwezig LR: Dhr. Lebon Jan, Dhr. Olaf, Dhr. Huysentruyt Sylveer, Dhr.
Dejager Marc

1. Verwelkoming + overlopen vorig verslag
2. Evaluatie vorige activiteiten
De Korenbloem kende een druk najaar. Het startte met ‘het rolrolparcour’ in de
Lauwer. Gebruikers werden uitgedaagd om met hun rollator een parcour af te
leggen, maar niet vooraleer de rollator gekeurd werd door onze specialist. Het
werd door alle gebruikers goed ontvangen en ze zien uit naar een volgende
editie.
Vervolgens trokken enkele gebruikers naar de zee in september om zo de
zomermaanden mooi af te sluiten. De uitstap werd een schot in de roos. Velen
gaven aan dat ze Oostende op een nieuwe manier leerden kennen, vele
ongekende plaatsjes werden ontdekt.
Om de wintermaanden goed te kunnen starten, hadden sommige gebruikers
nood aan nieuwe kledij. Daarom werd Pull Shop uitgenodigd. Gebruikers
konden naar hartenlust winkelen en werden geholpen waar nodig. Volgens
onze gebruikers mogen deze mensen jaarlijks langs komen.
Tot slot gingen de verschillende leefgroepen de strijd aan tegen elkaar in
‘komen desserten’. Iedereen was unaniem lovend over dit initiatief.
3. Komende activiteiten
4. Vrijwilligers
We mogen 4 nieuwe vrijwilligers ontvangen binnen de Korenbloem
- Mevr. Cathy Dupas: zij zal hulp bieden op de verschillende leefgroepen
binnen het woonzorghuis waar nodig.
- Mevr. Janny Duthoo: zij zal ondersteuning bieden bij activiteiten en
uitstappen in het Landhuis.

- Dhr. Filip van Hoorebeke: hij zal ondersteuning bieden bij activiteiten en
uitstappen in het Landhuis.
- Mevr. Carmen Gonzalez: zij zal administratieve ondersteuning bieden bij
de Pergola.
5. Keuken
Algemeen
In het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de maaltijden in de
Korenbloem. Het wordt omschreven als lekker, waarbij men rekening houdt
met de smaak van de gebruikers. Indien men iets niet lust (en de keuken is
hiervan op de hoogte), wordt er een alternatief voorzien.
Ontbijt
De gebruikers zijn tevreden dat er op zondagmorgen variatie is (er zijn eens
pistolets, dan weer koekebrood, ook croissant en chocoladebolletjes komen al
eens op het zondagsmenu).
Middagmaal
Algemeen heerst er een tevredenheid over het middageten. Voor sommigen
zou er wat meer pasta op het menu mogen staan. Daarnaast is men tevreden
dat er af en toe eens een gewone krop salade werd voorzien die door de
gebruikers naar believen kon worden bereid. De vraag kwam of het mogelijk
was om dit nog meer op het menu te zetten, afwisselend met de huidige
salade. Tot slot hadden sommige gebruikers graag nog eens vette darmen
gegeten.
Avondmaal
Wanneer een warme maaltijd wordt voorzien, zijn de gebruikers tevreden dat
ze de keuze krijgen tussen een warme maaltijd of boterhammen. Daarnaast
hadden sommige gebruikers graag eens filet américaine gehad bij hun
boterhammen, met wat mosterd.
6. Kwaliteit van leven
Bewoners geven aan dat ze het leuk vinden om opnieuw de kans te krijgen om
deel te nemen aan de dagdagelijkse werking en het huishouden. Het geeft hen
een gevoel van voldoening.

7. Zorg op maat
In het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de zorg die ze ontvangen
binnen de Korenbloem. Ze vinden dat het personeel echt tijd heeft en tijd voor
hen maakt. Wanneer er vragen zijn, heeft de gebruiker het gevoel dat hij bij
iedereen hiervoor terecht kan. Ook al wie die persoon het niet, dan gaat het
personeel op zoek naar de juiste informatie (vb. bij collega’s, via de
computer…) zodat hij de gebruiker verder kan helpen.
Het personeel wordt algemeen omschreven als respectvol en vriendelijk.
8. Varia
Sinds dit schooljaar gaan de leeskindjes niet langer bij onze gebruikers op
kamer lezen, maar lezen ze allemaal samen met onze gebruikers in zaal de
Roose.
De opmerking van één van onze gebruikers kwam dat dit opnieuw wat meer
aanvoelt als een klassfeer voor de kinderen. Hij uit zijn bezorgdheid dat de
kinderen die wat moeilijker lezen, zich gaan terug trekken en minder gedreven
zullen zijn.
9. Rondvraag

