Gebruikersraad van het Woonzorghuis het Portiek Woning 3
1e kwartaal
Datum:04/03/2021
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig:Antonio, Ronny, Geertrui, Werner, Sonia, Brigitte, Dina, Marleen,
André, Annie
Voor verslag: Yara

Overlopen vorig verslag
Evaluatie vorige activiteiten
Activiteiten op de afdeling:
Komende activiteiten
-

Portiek : ontbijtbuffet 10 Maart
Pasenvoorstel bewoners: paaseierenraap
Paasfoor: 15 April oliebollen
9 Mei : moederdag (geen cadeau’s, wel gepaste activiteit: relaxatie/verwennamiddag)
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Nieuwe vrijwilligers
Geen nieuwe vrijwilligers. Huidige vrijwilligers: Tine, Cécile en Caroline (dochter van Brigitte)
Keuken
Algemeen:
‘Ik ben meestal tevreden over het eten’
De bewoners zijn over het algemeen tevreden over het eten. Annie is dankbaar voor de
aparte schotel die ze krijgt en de extra porties groenten. Ook de lactosevrije porties voor
André worden erg op prijs gesteld.
Er is zeker voldoende eten. Ook aangenaam dat er wat meer specialere voedingswaren
worden voorzien in het weekend. Er wordt lekkere steak en goede vis geserveerd.
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‘Moest je iets kunnen veranderen aan het eten, wat zou dat zijn?’
Bewoners vinden dat er vaak gebraad en gehakt op de menu staat. Er zou wat meer pasta
mogen zijn en minder appelmoes. Wanneer er fruit of groenten uit blik meekomen voor bij de
maaltijd, zou het geapprecieerd worden dat er nog verse groente wordt voorzien. Eveneens
een extra soort groente wanneer een salade voorzien is.
Er zou ook meer fruit mogen worden voorzien en meer variatie (banaan, kiwi, mandarijn, …)
niet enkel appels.

Ontbijt
‘Aan het ontbijt wil ik niets veranderen, ik ben tevreden over het brood, de koffiekoeken…’
Bewoners vinden dat het brood niet altijd vers smaakt. Vaak is het aan de droge kant. Er is
ook vooral zoet beleg ’s ochtends.
Middagmaal
‘Zijn er gerechten die jullie niet of vaker op jullie bord zouden willen krijgen?’
Pastagerechten, een grote verscheidenheid aan verse groente. Eens koude schotel ’s avonds.
Avondmaal
‘Ik hou van een broodmaaltijd ’s avonds. Een warme maaltijd hoeft niet’
Bewoners eten liefst geen warme maaltijd ’s avonds. Maar enkele variaties op/ extra’s bij
een broodmaaltijd worden wel op prijs gesteld. Zoals af en toe eens croque monsieurs, een
eitje bij de maaltijd, …
‘Er is altijd voldoende beleg aanwezig. Ik kan iedere avond kiezen.’
Er is voldoende beleg. Enkele bewoners vinden dat er te vaak kaas en hesp wordt voorzien.
Gents kopvlees voor op de boterham is een voorstel van ene bewoner.
Een menulijst voor het beleg zou handig zijn zodat bewoners kunnen weten wat ze kunnen
verwachten van beleg voor die week.
Zorg op maat (eigen regio over het leven nemen, vraag-gestuurde zorg)
Stelling: Ik mag zelfstandig beslissingen nemen over mijn eigen leven”
(Vb. ik kies zelf wanneer ik opsta, ik beslis zelf wat ik eet, ik beslis zelf of ik al dan niet
deelneem aan een activiteit…)
Bewoners ervaren veel autonomie in hun beslissingen, maar uiteraard binnen de
mogelijkheden. Zo kan er enkel gegeten worden wat er op de menu staat, maar bewoners
kunnen wel beslissen wat ze daarvan eten of wat ze op de boterham eten.
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Stelling: “De verzorging is aangenaam en de zorgkundigen nemen hun tijd voor ons”
Iedereen is akkoord met deze stelling.
Integratie en participatie
Is het aanbod van activiteiten voldoende? Zou je graag eens iets anders op de kalender zien
staan?
Er mag meer variatie in activiteiten zijn. Meer focus op de activiteit zelf en meer aandacht
voor ‘minder bereikbare’ bewoners. Enkele ideeën van bewoners: kleuren, meer uitstappen,
bloemschikken.
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…)
Diegene die graag helpen bij huishoudelijke taken zijn vrij om dit te doen.
Stelling: ‘ik hou ervan dat het personeel op de deur klopt vooraleer ze binnenkomen.’
Bewoners appreciëren dit en geven aan dat dit ook gebeurt.
Stelling: ‘het is mooie decoratie in de leefruimte. Ik vind het huiselijk.’
De leefruimte wordt als gezellig bevonden door de bewoners, maar wat meer groen zou alles
meer opfleuren.
Stelling: ‘tijdens de covid periode werd er geluisterd naar mijn persoonlijke wensen’
Binnen de mate van het mogelijke. Enkele bewoners hadden graag meer naar buiten gegaan.
Varia
Rondvraag
Andere voorstellen/opmerkingen van bewoners:
Het zou fijn zijn moest iedereen uit de groep overeenkomen.
Geen specifieke voorstellen omtrent het decoreren, gezelliger maken van de badkamer. Enkel
de vraag om de spiegel niet voor het toilet te hangen.
Te geven info:
-

Sandora einde contract (zorgkundige start in mei)
Nieuwe bewoner: Karen op kamer 304
Cafetaria is terug open voor bewoners (vanaf 14u. Nog niet voor familie)
Bezoekregels
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Update regels blijven hetzelfde met volgende aanpassingen: Bewoners moeten binnenshuis
geen mondmasker meer dragen wanneer ze bezoek krijgen (bezoek wel). De twee bezoekers
die per week mogen langskomen mogen op dezelfde dag komen, maar niet op hetzelfde
moment.
Er mag buiten worden gewandeld met max. 4 personen. Zowel bezoekers als bewoner
moeten dan een mondmasker aan hebben.

-

Actviteiten/personeelsbord hangt naast de ingang (staat nu per dag aangeduid)
Kapper pergola werkt terug sinds deze week
LDC De Villa blijft momenteel nog gesloten
Om de verspreiding van het Covid-19 virus verder in te dijken, werden de maatregelen
opnieuw verstrengd. Dit had ook gevolgen voor ons lokaal dienstencentrum. In overleg met
de directie werd beslist om het LDC opnieuw tijdelijk te sluiten. Alle activiteiten en diensten
blijven geannuleerd tot nader orde.
Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We blijven zowel telefonisch bereikbaar
(056/28 81 81) als via mail (devilla@dekorenbloem.net). Wij kijken er alvast naar uit om onze
deuren opnieuw te kunnen openen. Hou onze facebook, de website en/of ons
informatiebord aan het lokaal dienstencentrum in de gaten. We hopen zo snel mogelijk een
concrete datum te kunnen meedelen.

-

Pedicure mag langskomen als het om dringende medische pedicure gaat, afspraak via
de woonbegeleiders

-

Komende activiteiten zijn voorlopig nog niet gekend
Naar aanleiding van de coronamaatregelen en de richtlijnen die we telkens krijgen vanuit het
agentschap zorg en gezonheid zijn er voor de maanden januari, februari en maart voorlopig
nog geen grote activiteiten gepland binnen de Korenbloem. Vanaf het moment dat we meer
duidelijkheid hebben naar grote activiteiten toe gaan we terug van start en communiceren
we terug naar jullie.

-

Grote lijn jaarplanning (eventueel overlopen)
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