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V O O RW O O R D

Wat zijn dit vreemde tijden. Alle mensen in de hele wereld
hebben nu met hetzelfde fenomeen te maken, met Corona.
Het lijkt wel alsof we in een science fiction film mee spelen.
Maar nee, het is werkelijkheid. “De wereld, je dorp” is op
een maand tijd veranderd in “je huis, je wereld”. Toch iets
om bij stil te staan.
Het is onwezenlijk dat wij ons woonzorgcentrum moeten
afsluiten van de buitenwereld. Voor jullie is dit een
moeilijke situatie. Jullie familieleden kunnen nu niet op bezoek komen. Ik hoop
dat jullie via de telefoon of Skype of WhatsAapp met mekaar al in contact konden
komen. De nieuwe technologieën komen ons nu goed van pas. Of hebben jullie
mekaar al eens door de venster kunnen zien en wuiven? We begrijpen dat dit
een moeilijke periode is voor jullie. Ik merk dat jullie dit aanvaarden en er mee
kunnen omgaan. Jullie levenswijsheid zal hier zeker en vast in helpen. Ik
bewonder dit in jullie.
Wij zijn ook heel blij dat we voorlopig Covid-19, het Coronavirus, buiten kunnen
houden. Ik hoop dat dit nog steeds het geval is als jullie dit voorwoord lezen.
De geleverde inspanningen lijken te renderen. En als het toch gebeurt dat een
bewoner het Covid-19 krijgt, hebben wij een goed voorbereid plan om de
gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
In deze dagen en de volgende periode willen wij blijven inzetten op zinvolle
momenten, met muziek, film. We hopen dat de lente snel komt en dat jullie ‘met
afstand’ kunnen genieten van de afgesloten tuin en onze fit-o-meter. Wij willen
een beetje meer familie worden voor jullie. Jullie familie helemaal vervangen
kunnen we niet. We willen wel van betekenis zijn en het verschil maken.
‘Uiteindelijk zijn het niet de GROTE, maar de KLEINE dingen die het leven
WAARDEVOL maken.
Met warme groeten

Ria Martens
directeur

REDACTIE
Ria Martens
Ria Porteman
Katrien Van Robaeys Vera Benoit
Christel Somers
Tom Van Berckelaer
Cristina Gonzalez

WERKTEN VERDER MEE
Marijke De Smedt
animatie-en ergo team
Hanane Azarkan

ACTUEEL

4
ARTSENCORPS

In navolging van enkele andere woonzorgcentra in de omgeving
hebben ook wij besloten om de medische zorg voor jullie, onze bewoners, tijdelijk over te dragen aan een kleiner corps artsen.
Er zijn vijf artsen die telkens een dag verantwoordelijk zijn voor de
bewoners van Hof van Egmont wat betreft medische zorgen.
Jullie eigen huisarts werd hiervan op de hoogte gebracht door de
Mechelse huisartsenkring Dijle & Netevallei.
De vijf aangewezen artsen houden eraan om
met jullie behandelende huisarts in alle collegialiteit te overleggen
over eventuele medische problemen die bij jullie optreden.
Op deze wijze beperken wij opnieuw de contacten met de buitenwereld.
We begrijpen dat dit ingrijpende veranderingen zijn voor jullie en
jullie familie maar we trachten op deze manier dit woonzorgcentrum
zo lang mogelijk COVID-19 (Coronavirus) vrij te houden en bij een
eventuele uitbraak de schade zo beperkt mogelijk te houden.
Volgende artsen maken deel uit van het artsencorps voor
Hof van Egmont:
Dr. Anke Van den bergh, onze CRA (coördinerend en raadgevend arts)
Dr. Veerle Driesens
Dr. Kristof Peeters
Dr. Siemen De Boeck
Dr. Annemie De Smet

ACTUEEL
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A P R I L M A A N D - VA L P R E V E N T I E

Vorig jaar gingen we met hetzelfde thema aan de slag tijdens de maand van de
valpreventie. Vanuit de overheid wordt reeds 9 jaar werk gemaakt om ouderen
te sensibiliseren om meer te bewegen. Van meer bewegen word je fitter, je
evenwicht wordt verbeterd, je voelt je beter in je vel en de kans op valpartijen
verkleint.
Wij als woonzorgcentrum zetten onze schouders hier al 8 jaar mee onder door
het oprichten van een werkgroep met als doel de valincidenten door te lichten,
een oplossing hieraan trachten te bieden en voornamelijk preventief te werk te
gaan. Dit doen we door heel het jaar allerlei activiteiten aan te bieden
(gymnastiek, wandelgroepen, fit-o-meter, zomerfit) en in de maand april bieden
we andere vormen van beweging aan.
Wegens de strenge maatregelen met het Coronavirus zijn we genoodzaakt om
de activiteiten op de diensten te laten plaatshebben. Onze animatoren en kinesisten zullen jullie daar verder over inlichten.

ACTUEEL
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TEVREDENHEIDSMETING

In het najaar van 2019 organiseerden we een tevredenheidsmeting in Hof van
Egmont. De resultaten zijn ondertussen verwerkt en acties om bepaalde zaken
te verbeteren zijn opgestart.
Respons
107 bewoners van Hof van Egmont gingen in op de vraag om een half uur
lang vragen te beantwoorden over de kwaliteit van wonen en leven in het
woonzorgcentrum. 108 familieleden stuurden de vragenlijst terug. Dit
betekent dat we de mening van 65% van de bewoners en 40% van de
familieleden konden meenemen, wat een mooi resultaat is.
Algemene tevredenheid
80% van de bewoners is in het algemeen heel tevreden of tevreden over
het woonzorgcentrum en 78% van de bewoners zou het woonzorgcentrum
aanbevelen.
Bij familieleden zien we dat 76% heel tevreden of tevreden is en 69% van
hen het woonzorgcentrum zouden aanbevelen.
Deze cijfers zijn niet erg hoog en hoewel de verouderde infrastructuur een deel
hiervan verklaart, hopen we in de komende maanden en jaren dit cijfer te doen
stijgen.

ACTUEEL
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BEWONERS

FAMILIE

Er werden 10 thema’s bevraagd zowel bij bewoners als bij familieleden.
Bovenstaand overzicht toont aan hoe tevreden de bewoners en de familie zijn
over de verschillende thema’s. Het thema ‘Kwaliteit van leven’ staat niet in
het overzicht, daar waren 80% van de bewoners tevreden of heel tevreden
over en 76% van de familieleden.
Gelet op de vele wijzigingen die gepland zijn zoals de verhuis naar het nieuwe
wzc Roosendaelveld en de daarop volgende herinrichting van het huidige
gebouw, is er beslist om ons dit jaar te focussen op één thema, met name
kwaliteit van leven. De komende maanden zullen we alles inzetten op dit thema
opdat vooral de bewoners maar ook de familieleden een hogere tevredenheid
ervaren over de kwaliteit van leven. Daarnaast blijven we ook inzetten op de
andere thema’s met kleinere acties.
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TEVREDENHEIDSMETING

Kwaliteit van leven
De bewoners kregen 7 vragen over kwaliteit van leven, de familie 3:
Hoe tevreden ben je over?

Tevreden bewoners
De sfeer
70%
De mate van veiligheid
88%
Mate van geluk
55%
Thuisvoelen
65%
Contacten met andere bewoners
73%
Privacy
88%
Aansluiting van de daginvulling bij de eigen 74%
wensen

Tevreden familie
76%
70%
/
/
/
84%
/

Acties
Om de kwaliteit van leven te verhogen willen we dit voorjaar nog samen met
medewerkers, bewoners en familieleden nagaan waarom er op bepaalde vlakken
een lagere tevredenheid is en vooral op welke manier we dit op korte termijn
kunnen verbeteren. In de huidige omstandigheden (Corona) is het nog af te
wachten wanneer en op welke manier we hier effectief mee aan de slag kunnen
gaan. Bewoners of familieleden die hier graag aan willen meedenken/meewerken
mogen zich wel al melden bij de kwaliteitscoördinator via
ann.desmet@zbrivierenland.be of op het nummer 0470 31 89 98. Van zodra
duidelijk is hoe we dit zullen aanpakken, krijg je dan ook een bericht.

ACTUEEL
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WEETJES

Stadsradio Vlaanderen Mechelen 105.5 fm doet een speciaal
verzoekplatenprogramma voor mensen die in afzondering zitten, of
mensen die behoefte hebben om een bericht te laten horen.
Bewoners kunnen bellen of mailen om een verzoekplaatje aan te vragen
of om gewoon berichten door te geven op het gratis nummer

0800/116 18
De uitzending loopt elke dag tussen 15 en 19 uur

Wekelijks kan je een bestelling doorgeven aan iemand van de afdeling.
Op maandag worden alle bestellingen doorgegeven aan de Carrefour
Express. Zij leveren gratis op dinsdag of woensdag.
Belangrijk is hierbij dat je de artikelen heel goed benoemt. Vb. stuk
zeep is niet voldoende wel bijvoorbeeld 3 stukken Sunlight zeep. Je kan
ook een lege verpakking meegeven.
De afrekening gebeurt via de boekhouding, dit om zo weinig mogelijk
cash geld van hand tot hand te laten gaan.

PRIKBORD
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NIEUW PERSONEEL

Stefanie Brugghemans

Ann Andries

onthaalmedewerker

Verpleegkundige A 5-6

Iman Schabozova

Atske Janssens

medewerker keuken

Zorgkundige MBW

GEBOORTE
Nadia Lamkanfi
Zorgkundige
Is mama geworden van een zoon ADAM

Vandaag,
Geen hand,
Geen knuffel
Afstand,
Omdat het moet,
Omdat het nodig is.
Samen,
Met z’n allen,
Raar maar waar,
Het is wel allemaal een beetje raar !

PRIKBORD
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W I J N E M E N A F S C H E I D VA N


RISPENS Albert

kamer 129



BUELENS Raymond

kamer 617



NINITE Pierre

kamer 562



BIESEMANS Jean

kamer 510



WILLEMS Philomene

kamer 516



VERLINDEN Rosa

kamer 201



DE HAECK Raoul

kamer 259

W I J V E RW E L K O M E N


VAN DER KRIEKEN Jeannine

sinds 02/03/2020



CEULEERS Maria

sinds 02/03/2020



FLORIDOR Henri

sinds 04/03/2020



VAN DER AUWERA René

sinds 09/03/2020



HOPPEN Leopold

sinds 12/03/2020



RAVEEL Jacqueline

sinds 17/03/2020



OP DE WEERDT Renée

sinds 19/03/2020



VAN ONCKELEN Frans

sinds 24/03/2020



FRANS Maria

sinds 24/03/2020



KENNIS Antonia

sinds 24/03/2020



ROSENWICK Ghislaine

sinds 25/03/2020

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
Het zakgeld voor APRIL 2020 zal worden uitbetaald op:
dienst boekhouding: DINSDAG 14 april 2020
IN DE VOORMIDDAG
kamer:

DINSDAG 14 april 2020
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER

LIFESTYLE
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P U Z Z E L : VA L P R E V E N T I E

Vind deze woorden terug in onze woordzoeker:
BRIL, EVENWICHT, GEHOOR, LICHT, ROLLATOR, ROLSTOEL, SCHOEISEL, STEUN, TAPIJT, VERTIGO
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PA A S M E N U

Paasmenu
Aspergeroomsoep
met croutons en bieslook

Kalkoenfilet
met peperroomsaus
Gestoofd witloof en
kroketten

Koffie met paasgebak

UIT EN THUIS
BELEVINGSKALENDER APRIL

Aangepast Corona
programma

Bekendmaking
via affiche
en
mondeling

14

UIT EN THUIS

15

BELEVINGSKALENDER APRIL

Eucharistie
Uitzending op groot scherm

DONDERDAG

2 april
14.30 uur
Animatielokaal

UIT EN THUIS
Gedicht huisdichteres 2020
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UIT EN THUIS

17

Gedicht huisdichteres 2020

Joske Van Bos
K 658

UIT EN THUIS
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WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O
Alle activiteiten gaan door in beperkte groep door het corona-virus
Dinsdag crea

Woensdag gezelschapsspelen

7,14,21 en 28 april
Vanaf 10 uur in

Vanaf 10 uur

ergolokaal

in het ergolokaal

Donderdag houtbewerking

Donderdag schilderen

9 april

2, 9, 23 april

vanaf 9.30 uur in

vanaf 14 uur in

het ergolokaal

het ergolokaal

Vrijdag zitnetbal

Voor de lezers onder ons:

3,10,17 en 24 april

Er zijn romannekes te verkrijgen
in het ergolokaal

vanaf 10 uur
in Dijlepot

UIT EN THUIS
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DEMENTIE : VERGEET– ME—NIET
Nu het nog kan
Wil ik je verhalen horen
Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard
Ik wil weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt
Wanneer je me verwekt hebt, hoe gebaard
Heb ik veel gehuild als kind
Wat ik vergeten ben als man
En nu weer wil weten
Nu het nog kan
Nu het nog kan
Moet ik je meer omhelzen
Weer terug verlangen naar je warme schoot
Je troosten met van jou geleerde woorden
De laatste angst wegnemen voor de dood
Ik zou je vaker moeten voeden
Met kleine hapjes liefde en dan
Met je huilen, moeder
Nu het nog kan
Nu het nog kan
Moet ik je in mijn armen sluiten
Niet belast door leeftijd, schaamte, schuld
Want die volmaakte baby werd die iemand met gebreken
Vooral een gebrek aan geduld
Ik wil nog graag even, even je zoon zijn
Je hand vasthouden, houden van
Kind zijn mamma, mamma roepen
Nu het nog kan
O ja, ik weet best wat ik allemaal zou moeten
Maar mam, het komt er niet zo van
Nu sta ik weer in Carré
In plaats van naar jou toe te komen
Nu het nog kan
En jij mamma, ben je te oud aan het worden
Ben je misschien te bang
Zwijg je in plaats van los te barsten
Nu
FREEK DE JONGHE
(uit: Het sneeuwt in mijn hoofd : over dementie
Tine Slosse en Johan v Van Oers)

IN DE KIJKER
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DE BUITENWERELD KOMT NOG EEN BEETJE BINNEN
Solidariteit bestaat nog!
Haast dagelijks staan mensen aan onze hoofdingang met steeds weer nieuwe
verrassingen. Zo veel mensen die aan jullie allemaal denken!

Een hele levering koekjes van
‘Philippe Gateaux’, voor alle bewoners
en medewerkers van Hof van Egmont
en De Lisdodde

Brico schonk ons hun stock van planten, ze moesten immers de winkel sluiten. Vrijwilligers en medewerkers staken de schoppen in de grond, alle planten kregen een plek in onze tuin.

Van alle kanten kwamen er mondmaskers binnen: vrijwilligers, medewerkers, buren, familieleden,… met z’n allen achter de stikmachine voor Hof
van Egmont, WOW!
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IN DE KIJKER
DANK U WEL VOOR ZO VEEL SOLIDARITEIT!
Familie van een medewerker ging aan
de slag, welgeteld en gebakken: jawel,
écht voor élke bewoner en élke medewerker een versgebakken donut!

Van de zus van
een medewerker: 200 tulpen
brengen de
lente binnen
voor onze bewoners.

Muziek in de tuin door Fabienne
Cornière

Onze brievenbus puilt uiit van de brieven en de honderden prachtige kindertekeningen voor onze bewoners
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# ZORG-BRIEF
STUDENT LARS

Egmont

Kruidtuin

# ZORG-BRIEF
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STUDENT LARS

Schrijf je graag een brief terug aan Lars?
Bezorg de brief dan aan het onthaal, zij zorgen voor de
verzending.

TERUGBLIK
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TUINCONCERT
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TERUGBLIK

TERUGBLIK
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C O R O N AT E K E N I N G E N

TELEFOONNUMMERS
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C O N TA C T G E G E V E N S



Niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71



Niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72



Nieuwenhuyse

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 88 37



Afdeling A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73



Afdeling A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74



Afdeling C3-6

vplc5@zbrivierenland.be

015 44 82 75



Maneblusserswijk vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70

© Verantwoordelijke uitgever:
Ria Martens
directeur woonzorgcentrum Hof van Egmont
H. Speecqvest 5
2800 Mechelen
e-mail: ria.martens@zbrivierenland.be
website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
Tel.: 015/41.29.44
Fax: 015/41.03.32

