Gebruikersraad van het Woonzorghuis de Pergola CDV
1e kwartaal
Datum: dinsdag 23 februari 2021
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig: Joel, Simonne, Rosa, Marceline, Roger, Erik, Agnes, Gerlinde, Solange,
Roland.
Voor verslag: Delphine

Overlopen vorig verslag: Beetje hectische start, juist een verhuis naar groter dagcentrum,
nieuwe personeelsleden en nieuwe gebruikers, ook een kortverblijf waar regelmatig nieuwe
gezichten opduiken.Een totaal andere beleving, maar ook veel complimenten naar inrichting
en setting.
Evaluatie vorige activiteiten: Een vertrouwde bingo die iedereen graag speelt, dagelijks
groepje kaarters en ook andere gezelschapsspelen werden aangeboden….er is dagelijks
variatie en naargelang interesse….
Activiteiten op de afdeling: Een dessertbuffet , eigen bereiding van een middagmaal.
Bewegen en hoofdbrekers, nieuwe quiz…sensorische activiteiten.
Komende activiteiten
Feesttafel voor Pasen
Verwen namiddag voor moederdag.(manicure, make-up, massage)
Desserttafel voor moederdag.

Nieuwe vrijwilligers
We hebben in het dagcentrum 1 vaste vrijwilligster( zij komt 3x per week ter ondersteuning
van maaltijden, animatie)
Ook 1 iemand die vroeger in landhuis kwam , maar door de lagere bezetting komt zij nu ook
in dagcentrum( wandelen, creatief bezig zijn)
Dit verloopt goed en we zijn blij met wat extra handen.
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Keuken
Algemeen: stellingen:
‘Ik ben meestal tevreden over het eten’
‘Moest je iets kunnen veranderen aan het eten, wat zou dat zijn?’

Ontbijt
‘Aan het ontbijt wil ik niets veranderen, ik ben tevreden over het brood, de koffiekoeken…’
Genoeg variatie in kortverblijf.Alles goed.
Middagmaal
‘Zijn er gerechten die jullie niet of vaker op jullie bord zouden willen krijgen?’
Een stevige kotelet mag wel meer op tafel komen.
Paardebiefstuk voor een paar fijnproevers.
Avondmaal
‘Ik hou van een broodmaaltijd ’s avonds. Een warme maaltijd hoeft niet’
‘Er is altijd voldoende beleg aanwezig. Ik kan iedere avond kiezen.’
Voldoende variatie en veel keuzemogelijkheid.
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…)
Niemand voelt zich verplicht om deel te nemen aan de activiteiten, we bieden het aan en
hopen dat iedereen zich vindt in iets wat hun aanspreekt of ligt.
Stelling: “De verzorging is aangenaam en de zorgkundigen nemen hun tijd voor ons”
Iedereen is heel vriendelijk en hartelijk, we voelen ons welkom en weten dat we terecht
kunnen met vragen of problemen.
Integratie en participatie
Is het aanbod van activiteiten voldoende? Zou je graag eens iets anders op de kalender zien
staan?
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De activiteiten die binnenshuis aangeboden worden zijn gevarieerd en niet verplicht.
We merken dat sommige die zich meer op de achtergrond houden, toch bij bepaalde
activiteiten durven meedenken en hun mening geven….
De mensen verlangen naar bezoek :
Ring shopping center
Lokale markt
Bezoek tea room
Bowling
Dit zal wel weer mogelijk zijn binnen enkele maanden.
Op goed geluk…………..

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…)
In het dagcentrum word dit gestimuleerd door te bevragen of ze willen afwassen, eens het
stof af te doen of handje meehelpen tijdens de afwas, zijn wel altijd dezelfde die “ja “
zeggen.
Stelling: ‘ik hou ervan dat het personeel op de deur klopt vooraleer ze binnenkomen.’
Beleefd en respect voor hun eigenheid en karakter.
Stelling: ‘het is mooie decoratie in de leefruimte. Ik vind het huiselijk.’
Ons interieur gaat mee met de seizoenen, we proberen in te spelen om bepaalde thema’s:
Valentijn
Pasen
Winter/zomer

Stelling: ‘tijdens de covid periode werd er geluisterd naar mijn persoonlijke wensen’
Toen het dagcentrum even dicht was, hadden we wekelijks contact met onze gebruikers.
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Tijd nemen om te luisteren, en vooral een goed contact onderhouden, dit gaf de mensen
een aangenaam gevoel.
Toen we terug opengingen, was iedereen zo content( personeel ook)de mensen deden hun
verhaal.
Varia
Rondvraag
Te geven info:
-

Na 41 jaar dienst is Michèle Desmet op pensioen
Nieuwe directeur: Kristof Claeys
Tijdelijke sluiting LDC De Villa

-

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.

-

Kapster is voorlopig gesloten tot verdere info gegeven wordt

-

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 gezondheid 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)
M:\ZIDA\LEEFGROEPWERKING\ACTIVITEITENKALENDERS\ZIDA kalender 2021\ZIDA kalender
2021.docx
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