Gebruikersraad van het Woonzorghuis 04 maart 2020
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig GG: Mevr. Glorieux Jacqueline, Mevr. Altenkirch Olaf, Mevr. Casaert
Marie- Therese, Mevr. Deblon Ginette, Mevr. Frere Claudine, Mevr. Helin
Monique
Aanwezig LR: Mevr. Libbrecht Jeannette, Mevr. Vanneste Judith, Mevr. Blomme
Denise, Mevr. Callens Anaïse
Aanwezig PB: dhr. Pattijn Jean-Pierre

Overlopen vorig verslag
Evaluatie vorige activiteiten
Op 23 december kwam het koor Mini Musica en Vox Musica langs om te zingen rond het
thema kerst. De gebruikers vonden dat ze zeer mooi zongen en dat het wel de moeite was.
Toch zouden ze het aangenamer gevonden hebben als het een spel zou geweest zijn rond
thema kerst. De gebruikers vinden dan dat iedereen meer betrokken is bij zo’n activiteit en
dat de gebruikers meer ambitie, competitiever ingesteld zijn. Misschien een idee voor
volgend jaar uit te voeren.
Met 3 koningen kwamen de koningen terug langs met een taart. Hierbij moesten de
gebruikers antwoorden op de vragen van de koningen. Ze vinden dit goed en valt altijd in de
smaak bij de gebruikers
Op 8 januari was er een operette waar een zangeres kwam zingen. De gebruikers die
aanwezig waren vonden het goed en mooi.
De pannenkoekenslag op 29 januari mag zeker niet ontbreken. De gebruikers hebben veel
gegeten en vinden het ook gezelliger als de familie erbij betrokken is. Het is nu ook beter dat
de pannenkoekenslag wat verdeeld is over de verschillende locaties in de Korenbloem.
Anders zou het wat te druk worden als het enkel in de Lauwer doorging. De
pannenkoekenslag mag zeker elk jaar terugkomen.
Op 14 februari was er een valentijnsbingo georganiseerd en deze mag volgend jaar opnieuw
doorgaan. Iedereen heeft ervan genoten en het was leuk dat je een prijs kon winnen. Ze
vonden het niet erg dat de prijs per groep was en niet individueel. De gebruikers begrepen
dat dit niet haalbaar is.
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Marino punk kwam langs op 27 februari en speelde op zijn accordeon herkenbare en liedjes
van vroeger. De gebruikers vinden hem goed en hij mag terugkomen. Voor andere
gebruikers was dit niet direct hun smaak, maar smaken verschillen dan ook.
Komende activiteiten
-

Maandag 16 maart: Senior Fashion
Woensdag 1 april: Korenbloem eit talent
Woensdag 8 april: ontbijtbuffet
Donderdag 23 april: stad Kortrijk trakteert met oliebollen
Maandag 18 mei: dadizele
Woensdag 27 mei: beestjes baasjes
Donderdag 11 juni: dimoda
Donderdag 18 juni: casino namiddag Vaderdag

Nieuwe vrijwilligers
-

Stefanie Tanghe: zij biedt ondersteuning bij het DVC De Pergola

-

Caroline Bogaert: zij biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking en uitstappen op
woning 3

-

Magda Vandoorne: barmedewerkster

-

Martine Dhaene: logistieke ondersteuning in de Villa

-

Cecile Bourgois: zij biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking op woning 3

-

Brigitte Vlieghe: zij biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking en uitstappen op woning
4

-

Kathleen Aernout: zij biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking en uitstappen op
woning 4

-

Steven Plovie: biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking op woning 1

-

Sylvana De Boevere biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking en maaltijdbegeleiding
van het Landhuis

-

Ives De Vos: helpt in de bar van de Villa en biedt ondersteuning op de dienst
administratie

-

Nathalie Clarys: zij biedt ondersteuning bij de leefgroepwerking op woning 1

-

Marvin Boudrez en Els Dekeyzer: zij bieden ondersteuning bij de leefgroepwerking op ’t
Schrijverke
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Keuken
Algemeen:
De gebruikers hebben wat moeilijk met de soorten frietjes die aangeboden worden. Ene
keer zijn het dunne frietjes en vinden sommige die wat te ver gebakken. Sommige gebruikers
kunnen deze ook moeilijk eten. Soms zijn het grote frietjes en vinden ze die te dik. Natuurlijk
smaken verschillen en de ene vindt het wel goed de andere niet. De gebruikers eten wel
graag een frietje als afwisseling van gewone aardappelen. Ze hebben het liefst van al de
gewone echte Belgische friet.
Er was ook eens prei aangeboden in de roomsaus, de gebruikers hebben een voorkeur voor
prei die gewoon gestoofd is en naturel.
De gebruikers hebben ook soms moeite om hun brood door te snijden met de messen in de
leefgroep. Als het mogelijk is gebruiken ze het liefst van al zo’n zwart mes om hun boterham
te snijden. De gebruikers vroegen zich af of het mogelijk zou zijn om meer zwarte messen
aan te kopen.

Ontbijt
Voor het ontbijt hebben de gebruikers niets op aan te merken, ze eten graag eens een
schelletje kaas bij hun ontbijt. Ook op zondag vinden ze dat er genoeg variatie is.

Middagmaal
De gebruikers vinden dat er meer koude groenten worden aangeboden bij de maaltijden en
vinden dit een verbetering. Bijvoorbeeld onlangs was het vol au vent en er werden daar
tomaten bij aangeboden. Het valt de gebruikers op dat de tomaten soms nog niet helemaal
rijp zijn. Ze vinden dit niet direct een probleem maar de gebruikers hebben liever dat de
tomaten volledig gerijpt zijn.

Avondmaal
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Soms als er ’s avonds eens eitjes of croques worden klaargemaakt vinden de gebruikers dit
lekker en een leuke afwisseling. Ze vinden het wel eens aangenaam dat er iets anders
aangeboden wordt bij de boterhammen.
De gebruikers vinden dat er voldoende beleg aanwezig is. Ze eten graag boterhammen met
vers bereid gehakt of met een sneetje zalm. Zalm mag volgens de gebruikers zeker meer
aangeboden worden. Wat ze ook nog eens graag zouden eten is een echte boerenpaté en als
het mogelijk is ook eens paardenvlees.

Zorg op maat (eigen regio over het leven nemen, vraag-gestuurde zorg)
De gebruikers kunnen zich hier wel in vinden maar denken dat dit niet altijd realiseerbaar is
dat de keuze echt bij de gebruikers ligt wanneer ze mogen opstaan of iets eten. De
gebruikers denken dat het voor de keuken niet haalbaar is als personen op verschillende
tijdstippen gaat eten. Er moet beetje ritme, organisatie zijn. Ik haalde dan wel het voorbeeld
aan als een gebruiker zich wat minder voelt dat het personeel hiervoor respect toont en de
persoon wat langer laat rusten. De maaltijd van de gebruikers kan dan ook op een later
tijdstip aangeboden worden. Dit begrijpen de gebruikers wel en is de stelling ook wat
duidelijker voor hen.
De gebruikers vinden dat je als er om hulp gevraagd wordt dat je hierop kan rekenen, er is
geen haast en spoed.

Integratie en participatie
Het is altijd aangenamer als er een activiteit is in de namiddag omdat deze dan vlugger
voorbij gaat. De gebruikers vinden het leuk om eens naar de K te gaan, uitstappen, of eens
frisse lucht te nemen door een wandeling in Kortrijk. Wat de gebruikers zeer gezellig vonden
was de uitstap naar de bokes aan ’t plein, ze vonden het zeer leuk. De gebruikers konden
eerst gezellig iets drinken en stukje taart eten. Voor wie dan wou kon nog een spelletje
spelen. Ook gaan de gebruikers nog eens graag gaan bowlen of gaan schaatsen. Het laatste
staat nog op het programma voor de komende weken.

Kwaliteit van leven (“ik voel me goed in mijn vel”)
Het helpen bij huishoudelijke taken gebeurd vaak in de living. Alles dat ze nog kunnen doen
gaan ze ook blijven doen.
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De gebruikers kunnen het appreciëren als er iemand wilt binnenkomen dat er op hun deur
wordt geklopt. Zo zijn ze op de hoogte en schrikken ze niet als er iemand binnenkomt in hun
kamer.
Ze vinden het altijd aangenaam dat de decoratie wordt aangepast aan het seizoen of
gebeurtenis. Een vers bloemetje vinden ze ook mooi om te zien.

Varia
Rondvraag
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