Gebruikersraad: Woonzorghuis de Lauwer 20/10/2020
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig Marcella Vdc, Marcella H, Monique H., Jacqueline G, Claudine F.
Roos, Jacqueline, Ginette . Eric A. Ingrid F. sluit aan via skype (woning) : Guido
Gezelle
Overlopen vorig verslag
Evaluatie vorige activiteiten
Activiteiten op de afdeling …
We voelen dat er terug wat meer activiteiten gepland worden zoals bingo, huishoudelijke
taken, kaarten, wat we wel fijn vinden. We vinden het jammer dat we niet naar de markt
kunnen gaan en ook een bezoek aan zee hebben we gemist. De bewoners vinden het wel
van belang dat ze nog zelf eens boodschappen kunnen doen in delhaize of eens kunnen
wandelen.
Komende activiteiten
Als de maatregelen versoepelen kunnen er weer activiteiten doorgaan in groep of
overkoepelend. Momenteel gaan de activiteiten nog enkel door in de woning zelf.
Welke activiteiten mis je om te doen ?
Welke activiteiten/evenementen zou je in de toekomst graag terug willen doen/zien?
Is er een variëteit in activiteiten die aangeboden worden tijdens de week?
Dit zijn de geplande activiteiten indien die blijven doorgaan
- Week van de derde leeftijd.
o Er wordt gehoopt dat zeker het ontbijtbuffet en de mosselsouper kunnen
doorgaan. Mss onder een andere vorm: bijvoorbeeld een ontbijtpakket.
- Komen soepen
Nieuwe vrijwilligers
We zijn blij om de vrijwilligers terug te mogen ontvangen!
Keuken
Zijn er gerechten die jullie niet of vaker op jullie bord zouden willen krijgen?
Algemeen: wij zijn tevreden over het eten, de vorige keer gaven we aan te weinig groenten
te krijgen, die zijn er nu voldoende en in afwisseling. De aardappelen vinden we niet altijd
gaar genoeg. GGS wil graag een vast apéro moment op zondag.
Ontbijt
‘aan het ontbijt wil ik niets veranderen, ik ben tevreden over het brood, de
koffiekoeken…We vinden het ook fijn dat er op zondag telkens een speciaal soort
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brood wordt voorzien maar we zouden graag wat meer koffiekoeken krijgen als
ontbijt.
Middagmaal
Wij zijn algemeen tevreden over het middagmaal.
Avondmaal
De broodmaaltijd vinden we goed, maar mag af en toe afgewisseld worden door
croque monsieurs, scampi, macaroni,… Dit wordt reeds af en toe gedaan wat we zeer
fijn vinden.
Er is altijd keuze tussen kaas, hesp en beleg van de dag maar elke dag kaas en hesp is
ééntonig, ook hierin zouden we graag wat afwisseling zien.
Zorg op maat (eigen regio over het leven nemen, vraag-gestuurde zorg)
Ik mag zelfstandig beslissingen nemen over mijn eigen leven, dit is een stelling die we hier
zeker van toepassing vinden.
De verzorging is aangenaam en de zorgkundigen nemen hun tijd voor ons. We voelen ons
begrepen door het personeel en vinden het ook fijn dat er tijd is voor een babbeltje
gedurende de dag.
Integratie en participatie
Is het aanbod van activiteiten voldoende? Zou je graag eens iets anders op de kalender zien
staan?
Activiteiten die doorgaan in de LDC, buurt of overkoepelende met verschillende woningen
werden deze gemist en wat precies?
Kwaliteit van leven (“ik voel me goed in mijn vel”)
Stelling: ‘Ik help graag bij huishoudelijke taken’
(vb. bloemen planten, menubord invullen, afwassen, was plooien…)
- GGS: voelt zich gewaardeerd wanneer ze huishoudelijke taken kunnen uitvoeren en
vinden vooral het plooien van de was en het helpen bij de afwas fijn!
- GGM: wij helpen niet zo graag in het huishouden.
Stelling: ‘ik hou ervan dat het personeel op de deur klopt vooraleer ze binnen komen.’
- Sommige bewoners vinden dit nodig anderen niet, maar het dient wel bevraagd te
worden.
Stelling: ‘het is mooie decoratie in de leefruimte. Ik vind het huiselijk.’
- We voelen dat hier momenteel veel aandacht aan besteed wordt.
Stelling: ‘ tijdens de covid periode werd er geluisterd naar mijn persoonlijke wensen’
- Er werd geluisterd, maar de info is niet altijd even duidelijk ook familie geeft aan dat
hier ruimte voor verbetering is. Anderzijds wenst familie graag aangesproken te
worden om mee te denken over de naderende feestdagen en hoe er binnen de
maatregelen toch gevierd kan worden.
Varia
Als de maatregelen terug verstrengen op de afdeling zelf wat zou je willen dat zeker nog
blijft of wat zou anders kunnen gebeuren.
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-

Wandelen en op boodschappen gaan
Familiebezoeken

Er kwam een opmerking dat facebook momenteel nogal commercieel is en er meer nood is
naar een kanaal waar familie de dagdagelijkse bezigheden op de woning kan bekijken, we
bespreken dit verder op een komende familieraad.
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