Gebruikersraad: Woonzorghuis de Lauwer- augustus 2020

VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Deelnemers: Dhr. Demeulemeester Roger, Dhr. Vanoutrijve Charles, Mevr.
Coucke Bernice, Mevr. Debonne Mariette, Mevr. Vanneste Jeannine, Mevr.
Seys Jenny, Mevr. Libbrecht Jeannette.
Mevr. Callens Jacqueline, Mevr. Vereecke Roos, Mevr. Rommel Martha en
Mevr. Deblon Ginette
Overlopen vorig verslag
Evaluatie vorige activiteiten
Helaas zijn de activiteiten niet kunnen doorgaan wegens covid-19 periode die we in het
woon&zorg huis hebben doorgemaakt. Tijdens deze periode zijn er wel vrijwillige
muzikanten/vrijwilligers en familieleden die ons hebben komen vermaken met hun muzikale
talenten.
De tuinconcerten hebben al een lange tijd geleden plaats gevonden waardoor sommige
gebruikers zich deze niet meer vlot herinneren. Er is wel een accordeon speler gekomen en
sommige vonden deze wel goed. De groep die in de cafetaria zat om te luisteren vond het
jammer dat hij niet zo verstaanbaar was omdat hij wat te ver verwijderd stond van hen .
Een andere namiddag is er een duo gekomen die zang en piano aanboden. Ze vonden dit
zeer mooi en ze hadden ook geluk met het weer. Het was die dag zeer mooi weer waardoor
ze buiten konden plaatsnemen om te genieten van het gezang en de piano.
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.
Activiteiten die gemist worden door de gebruikers zijn vooral uitstappen, zoals eens een
koffie gaan drinken op de markt of eens naar het shopping gaan. De overkoepelende
activiteiten naar Oostende en Dadizele zijn ook niet kunnen doorgaan waardoor de
gebruikers dit ook missen.

Nieuwe vrijwilligers
We zijn blij om de vrijwilligers terug te mogen ontvangen! Vooral de vaste vrijwilligers in een
woning of cafetaria mogen terug ondersteuning aanbieden bij maaltijdbegeleiding en voor
noodzakelijke boodschappen.
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Keuken
Het eten is over het algemeen goedgekeurd door de gebruikers. Sommige gebruikers vinden
de aardappelen soms aan de hardere kant. Vooral als het van de kleine blokjes zijn mogen ze
wat langer gekookt worden. Nu dit valt bij de ene gebruiker wel in de smaak, iedereen heeft
zijn eigen “goeste.”
Ontbijt
Het ontbijt is de beste en belangrijkste maaltijd voor de gebruikers en deze is zeker
goed. Ook op zondag is er altijd iets speciaals dat ze kunnen krijgen bij hun ontbijt
zoals suikerbrood of koekebrood. Dat valt altijd in de smaak.
Middagmaal
De gebruikers zouden graag nog eens mosselen eten met frietjes, dit zou hen zeer
goed smaken! De groentjes zijn gevarieerd genoeg maar soms valt het wel op dat
dezelfde vaak terugkeren. Dit kan ook te maken hebben met het seizoen en welke
groenten dan verkrijgbaar zijn.
Avondmaal
Een boterham smaakt wel s’avonds maar een croque monsieur, kaaskroket, maatjes,
omelet, lasagne, spaghetti mag ook wel eens aangeboden worden. Dat is eens een
leuke afwisseling.
Het aanbod van beleg om s’avonds bij de boterhammen te eten is voldoende en er is
keuze genoeg. Ook wordt er vaak afgewisseld van verschillende soorten broodbeleg.
Zorg op maat (eigen regio over het leven nemen, vraag-gestuurde zorg)
De gebruikers vinden dat ze zelf mogen beslissen over hun doen en laten. Ze vinden het ook
dat het klopt dat de verzorging aangenaam is en de zorgkundigen de tijd voor de gebruiker
nemen. De gebruikers vinden dit een groot en belangrijkpunt en hechten hier wel belang
aan.
Integratie en participatie
Momenteel is het activiteiten aanbod zeer beperkt en merken de gebruikers wel op dat er
minder te doen is. De gebruikers tonen hier wel begrip voor en weten dat dit komt door de
maatregelen die van toepassing zijn. De gebruikers zijn op de hoogte dat er vaak op de
woning iets te doen is en ze hier aan kunnen deelnemen als het binnen hun interesseveld
past.
Kwaliteit van leven (“ik voel me goed in mijn vel”)
Als de gebruiker kan helpen met huishoudelijke taken gaat de tijd wat vlugger voorbij en
blijven ze bezig. Natuurlijk doet niet elke gebruiker de taken even graag maar het is wel goed
verdeeld over de groep. Zodat iedereen eens kan meehelpen met de huishoudelijke taken in
de woning.
Voor sommige gebruikers is het niet nodig om te kloppen op hun deur en is het gelijk wie er
binnen komt. Dit omdat ze iedereen kennen die hier aanwezig is. Anderen vinden het maar
normaal dat er geklopt wordt uit vorm van respect naar de gebruiker toe.
Er werd met alle tijden geluisterd naar de persoonlijke wensen van de gebruiker en ze
toonden begrip als de omstandigheden de uitvoerbaarheid niet toeliet
Varia
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Het was een triestige periode omdat je met de familie geen contact kon hebben, maar de
gebruikers begrijpen wel waarom dat deze maatregel getroffen werden. Ze nemen het zoals
het is en het beter zo dan dat er terug veel zieken zou vallen. De gebruikers proberen de
situatie wat los te laten en er niet teveel over na te denken.
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