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V O O RW O O R D

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger,
Beste lezer,
2022! Massaal delen we onze nieuwjaarswensen.
Gelukkig nieuwjaar!
Altijd weer wensen we de ander geluk. Want gelukkig zijn is
het hoogste goed. Maar staan we er ook nog bij stil wat we
mekaar dan echt wensen? Is geluk dan toch iets dat in een doosje kan en je
cadeau kan geven? Kunnen we iemand echt van alle tegenslagen behoeden?
Bestaat een jaar waarin we zelf de macht hebben om alleen maar gelukkige dagen
te creëren?
Geluk hangt uiteraard in hoge mate af van de verwachtingen die je hebt. Als we
niet krijgen wat we verwachten zijn we teleurgesteld. Met tegenslag kunnen we
moeilijk omgaan, we worden er ongelukkig van. Gelukkig willen we zijn. En een
beetje geluk is vaak niet genoeg.
Ons jaarthema van 2022 rond Natuur zal ongetwijfeld helpen om geluksmomenten
te creëren voor wie er aandacht aan geeft : als een grote open weide waarin je
kan genieten van bloemenkleuren en vrijheid, als een stevige boom waartegen je
kan schuilen en die bescherming biedt. Als een vogelenzang die de stilte
doorbreekt of een blaadje dat door de lucht dwarrelt en je laat mijmeren. Leren
dansen in de regen en genieten van de eerste lentezon.
De natuur heeft ons zoveel te leren.
Dus wens ik je graag een goed jaar, geef het kleur op je eigen unieke manier. Heb
het geluk van fijne ontmoetingen, nieuwe uitdagingen, betekenisvolle momenten,
krachtige stiltes, handen die je dragen wanneer je er nood aan hebt, een oor dat
luistert en een schouder dat je verdriet opvangt wanneer je tranen willen stromen.
Laat ons leven, beleven, genieten, koesteren, krachten bundelen en verbinden..
SAMEN!
Een warme groet,

REDACTIE

Tom Van Berckelaer

WERKTEN VERDER MEE

Tom Van Berckelaer

animatie- en ergo team

Katrien Van Robaeys

Marijke De Smedt

Christel Somers

Maarten Vekeman

Hanane Azarkan

Ineke Struelens

Lien Clissen
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KERSTBEZINNING

Beste lezer
Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes aansteekt
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.
Ik wens van harte dat voor jou
die ster zal schijnen.
Met deze mooie woorden van Kris Gelaude wenst de ganse
Apropo-redactie jou als trouwe lezer van harte een gelukkig 2022!

ACTUEEL
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NIEUW JAAR, NIEUWE DEUR
Beste bewoner,

Graag informeren we jou over de werken in en aan het gebouw Hof van Egmont
de komende maanden.
De aanbesteding voor onze nieuwbouw op Zwartzustersvest zit nog steeds op
schema. We voorzien onze verhuis naar de nieuwbouw rond 2025-2026.
Anderzijds vinden we het belangrijk dat we ook in het huidig gebouw nog
investeren in veilig en comfortabel wonen en leven. Je hebt al wel opgemerkt
dat hiervoor een aantal verbouwingswerken gestart zijn.
We investeren om de veiligheid te verhogen. Zo zullen de komende 4 maanden
bijna alle deuren van Hof van Egmont vervangen worden en moeten her en der
wat wanden en deuren bijgeplaatst worden om de brandcompartimentering nog
aan te passen.
We investeren in comfort en leefruimte door op verdiepingen waar nodig
leefruimtes bij te maken zodat er een grotere verscheidenheid is aan plekken
voor het wonen en leven. Schilderwerken zullen enkele gangen en leefruimtes
weer opfrissen.
We zullen op elke verdieping extra bergruimtes voorzien, zodat de gangen
gevrijwaard worden van karren, tilliften en afval. Dit zal de gangen
leefbaarder en veiliger maken.
Bekabelingswerken zullen op alle verdiepingen uitgevoerd worden voor de
binnendeuren, branddetectie, verbeterde WIFI en vernieuwing telefooncentrale.
De meeste van deze werken zullen de komende 6 maanden uitgevoerd worden.
Goede afspraken met de aannemers zullen leiden tot een maximale beperking
van de hinder. Grotere werken op de verdiepingen zoals het vervangen van
binnendeuren zullen nauwkeurig ingepland worden. Wij zullen deze planning
tijdig communiceren.
Bij vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij de teamcoach van je woonwijk
of bij de directie.
Onze excuses voor de hinder die deze werken onvermijdelijk met zich mee
brengen.

ACTUEEL
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V E R S L A G FA M I L I E R A A D

Op 23 november konden we sinds lang nog eens een familieraad organiseren
voor de woonwijken waar mensen met dementie wonen.
Er waren in totaal een 30 tal familieleden en een bewoner aanwezig van onze
woonwijken psychische zorg.
Volgende punten werden besproken:
Wie zijn wij:
Sinds de opsplitsing Hof van Egmont- Roosendaelveld zijn er
enkele nieuwe gezichten gestart. We stellen de nieuwe teamcoaches voor:


Niv1 : Tom Van Berckelaer – tom.vanberckelaer@zbrivierenland.be



Niv2 : Goele Anciaux – goele.anciaux@zbrivierenland.be



A3/4 : Cindy Michiels – cindy.michiels@zbrivierenland.be



Referentiepersoon dementie: Anke Grégoir –
anke.gregoir@zbrivierenland.be

Planning van de familieraden:
4 x per jaar. We rekenen hier graag op vele aanwezige bewoners en of hun
familie.
Op de to-do:
De geplande infrastructuurwerken werden aangekondigd als ook het werken
aan een nieuwe arbeidsorganisatie (volgens de principes van innovatie
arbeidsorganisatie)
Er zullen binnenkort contacten gelegd worden met families voor
opvolggesprekken. Hiermee willen we meer kennis delen en vergaren om tot
betere persoonsgerichte zorg en begeleiding te komen.
Consultaties: we moedigen warm aan dat families zelf hun
verantwoordelijkheid nemen tot inplannen en begeleiden van consultaties. Voor
de bewoner zelf is het des te aangenamer begeleid te worden door een vertrouwd familielid. Vrijwilligers kunnen nooit mee binnen bij de consultaties en
kunnen evenmin informatie delen met de specialisten.

ACTUEEL
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V E R S L A G FA M I L I E R A A D
Onze visie op mantelzorg/familie:

Elke bewoner moet zich hier thuis voelen, maar ook elke bezoeker moet het
gevoel hebben op bezoek te kunnen komen ‘als thuis’, zoals dat in de
thuissituatie vertrouwd was. Daar willen we maximaal op inzetten.
Een opname binnen het wzc betekent niet dat je als mantelzorger ineens alle
zorg uit handen moet geven, integendeel. Het vraagt alleen een juiste
afstemming met het team om een totaalzorg SAMEN te dragen.
Daarom is dialoog ook super belangrijk.
Ruimte geven tot samen beleven die het bezoek een aangename en
betekenisvolle invulling kunnen geven. Dat kan in relatie met je eigen familielid
of met andere bewoners zijn. Ieder moet hier zelf kunnen aangeven wat voor
hem/haar fijn zou kunnen aanvoelen :
Ondersteunen bij de maaltijden, samen koken, gezelschapsspel, knutselen, wat
muziek voorzien,..


We zien dit als beste schakel om het wonen en leven zo dicht mogelijk bij
het thuisgevoel te behouden.

Trialoog:
Voorstelling van het pilootproject waarvoor we als woonzorgcentrum
geselecteerd zijn. Dit project heeft tot doel de communicatie en afstemming
tussen bewoner – familie en Hof van Egmont te versterken. Hiermee maken
we de brug tot het bieden van een betere persoonsgerichte zorg en
begeleiding.
Ines Verschooten (ergo) en Cindy Michiels (teamcoach A3/4) zijn hiervan de
ambassadeurs binnen Hof van Egmont.
Ze lanceren een oproep om enkele bewoners en familieleden mee te laten
denken in hun aankomende werkgroep Trialoog. Meer info volgt via mail.
Varia en ruimte tot aangeven van noden/verwachtingen van de
deelnemers.

Bedankt voor de actieve inbreng van elke deelnemer!

ACTUEEL
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VERSLAG BEWONERSRAAD

In december kwamen de volgende punten aan bod:







Overlopen vorige activiteiten
Overlopen komende activiteiten
Jaarthema 2022 : suggesties
Oproep deelnemers voor trialoog
Maaltijden
Toelichting verbouwingswerken

Er waren in totaal 45 bewoners op 4 verschillende bewonersraden aanwezig van
onze woonwijk fysieke zorg.
Evaluatie vorige activiteiten: Er heerst begrip maar toch ook teleurstelling
dat er wel wat activiteiten geannuleerd of verplaatst werden omwille van de
verstrengde maatregelen. Er werden strengere richtlijnen opgelegd waardoor
externe animatoren niet ingezet konden worden of waardoor bvb de
kerstbrasserie of de familiefeesten aangepast moesten worden. De activiteiten
die wel plaatsvonden, zowel centraal als op de woonwijken zelf, werden als
deugddoend ervaren.
Vooruitblik naar de komende activiteiten: Blijvende vraag naar goede
variatie van activiteitenaanbod zowel centraal als op de woonwijken. Bewoners
willen ook terug genieten van Chef-en-tour. Dit wordt opnieuw ingepland.
Jaarthema 2022: ‘Natuur’. Er werden al fijne suggesties gedaan door de
bewoners : inzetten op verbinding met de natuur : natuurwandelingen,
picknicken, buitenpetanque, kastanjes poffen, workshops bloemschikken,
bloemen planten,..
Trialoog: meerdere bewoners gaven zich op als kandidaat om mee deel te
nemen aan de werkgroepen hierrond. De werkgroep komt in januari voor de
eerste keer bijeen. Trialoog tracht de communicatie en verbinding tussen
bewoners, hun familie en het woonzorgcentrum te versterken.
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VERSLAG BEWONERSRAAD
Maaltijden:














De frietjes zouden de laatste tijd minder smaken. Bewoners vragen terug
naar dikkere frieten.
Er wordt ook gevraagd om meer gevarieerd hartig
beleg te voorzien ’s avonds en een ruimere variatie binnen het
kaasassortiment.
Er wordt de vraag gesteld om meer pasta te voorzien op het menu.
Het wildmenu was een groot succes.
Bewoners die voor alternatief menu kiezen, geven aan soms kleine portie te
hebben. Er kan echter steeds bij gevraagd worden via de medewerkers aan
de keuken.
De maaltijden worden niet altijd heel warm opgediend. We nemen dit op
met de medewerkers die uitscheppen om steeds even goed te roeren
alvorens uit te scheppen.
Er wordt ook gevraagd om meer fruit te voorzien op het menu.
Bewoners geven aan dat het menu niet altijd wordt opgevraagd of dat de
ingevulde menu niet altijd wordt terugbezorgd aan hen. Dit wordt
meegenomen ter verbetering in de teams.
Afwas zou niet altijd even proper zijn. Dit werd besproken met de
verantwoordelijke en wordt even korter opgevolgd ter verbetering.

Toelichting verbouwingswerken: iedere bewoner kreeg hiervan reeds een
aparte brief : betreft de aanpassingswerken aan de kamerdeuren en de inrichting
van gang C2.
Varia: bewoners geven aan zeer tevreden te zijn over de zorg waarmee ze
omringd worden. De reactiesnelheid bij oproepen bvb voor toiletbezoek zou beter
kunnen. Er wordt op geregelde tijdstippen controle gedaan door de teamcoaches
rond de reactiesnelheid bij oproepen. Vaak is dit een subjectief gevoel. Enkele
minuten zijn kort voor wie druk bezig is, maar erg lang voor zij die wachten en
hulp nodig hebben. Geef gerust aan wanneer je echt het aanvoelen had lang te
moeten wachten, dan kan de teamcoach dit samen met jou en het team bekijken.
Bedankt voor de actieve inbreng van elke deelnemende bewoner!

ACTUEEL
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NIEUWJAARSGESCHENK

Van harte dank aan alle medewerkers en vrijwilligers om Hof van Egmont ook
dit jaar weer onder te dompelen in een gezellige warme kerstsfeer.

Dankzij de enthousiaste inzet van ieder van hen en dit op werkelijk alle diensten
en afdelingen, voor en achter de schermen, slaagden zij er maar weer eens in
een unieke decembermaand te creëren hier in huis.
BEDANKT!

6. Vandaag

PRIKBORD
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D ATA N I E U W J A A R S R E C E P T I E

NIEUWJAARSRECEPTIE 2022
WOENSDAG 5 januari

Niveau 2 om 14 uur op de woonwijk

VRIJDAG 7 januari

Niveau 1 om 14 uur op de woonwijk

MAANDAG 10 januari

A3 om 14 uur op de woonwijk

DINSDAG 11 januari

C1 en A5-6 om 14 uur in het restaurant

DINDAG 18 januari

C3-4 en C5-6 om 14 uur in het restaurant

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N
Emiel Goovaerts
Kamer 660 sinds 26 november

Juliette Cnudde

Kamer 660 sinds 30 november

Hendrik De Swert
Kamer 605 sinds 1 december

Anny Onsea

Kamer 505 sinds 17 december

Frans Smits
Kamer 306 sinds 27 december

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


Van Mol Elza

Kamer 113



Vermeulen Maria

Kamer 453



Nauwelaerts Maria

Kamer 604



Vandenbergh Hendrik

Kamer 223



Willems August

Kamer 317

We staan niet altijd stil bij het woordje “samen”
maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

NIEUWE MEDEWERKERS

Anke Gregoir
Referentiepersoon
dementie

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van JANUARI 2022 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 13 januari 2022
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 13 januari 2022
5. D van december, letters van de maanden

Bart Prys
Permanentieverpleegkundige

PRIKBORD
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JARIGEN JANUARI

Louisette Plettinckx - 4 januari

Hendrik Denteneer - 5 januari

Monique Vanwezer - 6 januari

Susanne Vanden Bosch - 9 januari

Maria Daman - 9 januari

Jeanne Peeters - 11 januari

Frans Smets - 11 januari

Gabriella Cuypers - 13 januari

Maurice Rega - 16 januari

PRIKBORD
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JARIGEN JANUARI

Lydia De Maeyer - 17 januari

Rosa Van Daele - 23 januari

Maria Frans - 25 januari

Jeannine D’hoker - 26 januari

Robert Polfliet - 27 januari

Marguerite Lammers - 27 januari

Eddy Wolff - 28 januari

Marie-Louise Van Dam - 29 januari

Alma De Potter - 31 januari

LIFESTYLE
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PUZZEL

We beginnen het nieuwe jaar met enkele raadsel.
Ra, ra, ra...wat of wie ben ik?
1

Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt?

Antwoord:…………………..
2 Mo’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en de
derde…?
Antwoord:……………………
3

Hoeveel maanden met 28 dagen zijn er?

Antwoord:……………………
4

Noem drie opeenvolgende dagen zonder de volgende zeven woorden :

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Antwoord:……………………
5

Wat is de volgend letter in deze reeks? JFMAMJJASON en ???

Antwoord:……………………
6

Welke dag van je leven is nog steeds zonder nacht gebleven?

Antwoord:……………………

De antwoorden van deze raadsels zijn ergens verstopt in deze apropo.
Je kan ze vinden met vooraan het nummer van het raadsel.
Zoeken maar ☺

LIFESTYLE
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J A A R T H E M A 2 0 2 2 ‘ N AT U U R ’
Tijdens de bewonersraden van september hebben we eens gepolst waar jullie
graag willen aan meewerken, wat jullie als jaarthema willen. Daar is uitgekomen
dat ‘Natuur’ een thema is dat jullie allemaal aanspreekt.

Daar willen wij het komende jaar aan werken, samen met jullie. Er staat van alles
op het programma. Om het bij jullie al een beetje te doen kriebelen geef ik een
paar activiteiten die zeker aanbod komen.
Zo wordt er gewerkt rond de Poëzie dag (27 januari). Het is misschien toeval
maar dit jaar is het thema van de poëzie ‘Natuur’. Voel je je geroepen om iets te
schrijven, laat de creativiteit dan de vrije loop en schrijf mee een gedichtje. Kom
dan op 27 januari mee genieten van een poëzienamiddag.
Er worden in de loop van het jaar plantenhangers gemaakt, er worden stekjes
verpot/geplant.
We gaan bij een lokale groenteboer seizoengroenten halen om lekkere verse soep
te maken.
Bij de ergotherapeuten wordt er geschilderd in thema ‘natuur’. Er werden ook
twee beelden aangekocht van Sjarabang (kalfje en een geitje) die we gaan
beschilderen.
Wandelingen worden doorheen het jaar per woonwijk georganiseerd zodat we
veel buiten kunnen zijn.
Heb je zelf nog leuke ideeën dan mag je die zeker laten weten.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

DE VROLIJKE LUISTERAARS

DEN DIJLE-AVOND

Woensdag 19 januari om
10.15 uur

Vrijdag 14 en 28 januari

in het animatielokaal

16.30 uur - 20.30 uur
in cafetaria Dijlepot

Zondag 30 januari
Aperitiefconcert
10 uur
In het restaurant
(met inschrijving)

CARREFOUR ZEMST

DIJLESHOP

Elke woensdag
Woensdag 19 januari

13 uur - 16 uur

Vertrek om 13 uur

Komen langs op de
woonwijk

Met inschrijving

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

ZANGCLUB
GYMNASTIEK
Donderdag 6 en 20 januari
om 10.15 uur in het animatielokaal

Maandag 24 januari
14.30 UUR
animatielokaal

Donderdag 27 januari
Dag van de poëzie
Thema ‘Natuur’
14 uur in het animatielokaal
(met inschrijving)

CAFE ROYAL
maandag 31 januari
De bewoners die jarig zijn in januari
worden getrakteerd op een lekker stuk
biscuit.
De niet-jarigen betalen hiervoor 3 euro.
Graag inschrijven en betalen vóór dinsdag
25 januari bij de begeleider wonen en leven of op de
afdeling.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Onthaal nieuwe bewoners

Muzieknamiddag

Dinsdag 25 januari

Vrijdag 21 januari

14 uur in het restaurant

In het restaurant

BINGO
Woensdag 26 januari
14 uur in het restaurant

GEZELSCHAPSSPELEN
EN KAARTEN
Dinsdag 11 januari
om 14 uur in animatielokaal

EUCHARISTIE
Vrijdag 7 januari
om 14.30 uur in het restaurant

JAARTHEMA 2022
NATUUR

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 ?

CREATIEF SAMENZIJN
ZITNETBAL

Op woensdagvoormiddag:

Op vrijdag 14 en 28 januari

5,12,19 en 26 januari

Van 10 uur tot 11 uur in de
Dijlepot

Van 10 uur tot 11 uur in het
ergo-lokaal

VANUIT HET ERGO-TEAM WENSEN
WIJ IEDEREEN
EEN FIJNE KERST
EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

CREATIEF SAMENZIJN
CREATIEF SCHILDEREN
Op woensdagvoormiddag:
Op vrijdag 7 en 21 januari
5,12,19 en 26 januari
van 10 uur tot 11 uurVan
in het
10 uur tot 11 uur in het
ergo-lokaal

ergo-lokaal

UIT EN THUIS
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REFERENTIEPERSOON DEMENTIE
Dag bewoner, familie, collega, vrijwilliger
Dag lezer,
Ik ben Anke Grégoir, afkomstig voor de meeste van het verre
Limburg. Opgegroeid in Sint-Truiden ‘een Truieneer’, hartje
Haspengouw. Wie het niet precies weet liggen, geen paniek! Het
is waar jullie fruit vandaan komt (appelen, peren, kersen,
aardbeien,… ).

Ik zou hier wel een brochure (Vlaanderen) vakantieland kunnen
schrijven… aangezien mijn vriend en ik graag uitstappen maken,
reizen en nieuwe plaatsen leren kennen. Zoals ze dat wel eens in
Limburg noemen, echte ‘bratskonten’. Onze uitstappen zijn
vrijwel altijd gerelateerd aan architectuur, cultuur of lekker eten
.

Over binnenhuisarchitectuur gesproken…
Na een periode als referentiepersoon dementie in een woon-zorg en leef buurt in
Sint-Truiden, heb ik beslist om interieur te studeren. Hierdoor ben ik halftijds
referentiepersoon dementie in het Hof van Egmont en binnenkort ook freelance
interieurdesigner.
Een uit de hand gelopen hobby…
Buiten sporten (zwemmen/squashen/fitness) of op bezoek gaan bij vrienden/
familie, kan je me ook altijd vinden op vintagemarkten. Ik heb een (kleine)
verslaving aan design meubels. Voornamelijk stoelen… Voor mijn verhuis naar
Mechelen had ik zo’n 60 tal designstoelen. Wil je hier meer over weten? Alvast
een kleine hint. Hou je TV in het oog. In februari komt er een nieuw seizoen uit
van ‘Stukken van Mensen op play4 ‘.
En wie weet zie je me wel…

Vespatour in Haspengouw

UIT EN THUIS
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REFERENTIEPERSOON DEMENTIE
Even terug in de tijd…
Vroeger pendelde ik elke dag tussen Sint-Truiden en Brussel voor mijn
studies. Ik studeerde ergotherapie aan de Hogeschool- universiteit Brussel
(Odisee). Tijdens mijn studies heb ik stage gedaan in Zaragoza . Jaja, beter
bekend van het liedje Saragossa saragossa dat is de stad van m’n dromen van
Jimmy Frey . Ik stond als student in een dagcentrum voor personen met
psycho-geriatrische
achtergrond. Hier verbleven veelal mensen met dementie. Dit heeft me een
extra boost gegeven om me verder in te zetten voor personen met dementie.
Na mijn terugkomst heb ik besloten om verder te studeren aan de PXL
(hogeschool Limburg), interdisciplinaire ouderenzorg en referentiepersoon
dementie. Nadien heb ik gewerkt als ergotherapeut. Om snel de
overschakeling te maken naar referentiepersoon dementie. Dit heeft me doen
groeien als persoon.
In de buurt van Haspengouw hebben collega’s en ik ons ingezet voor
personen met dementie. We hebben een woning open gedaan voor personen
met (jong)dementie. Alsmede, een ontmoetingshuis voor mensen met (jong)
dementie.
Zoals je leest, liggen personen met dementie en families/mantelzorgers mij
nauw aan het hart. Ik hoop je te ontmoeten, zodat we samen aan de slag
kunnen rond het thema dementie.
Je kan ook steeds bij mij terecht voor vragen over dementie (Preventie en
dementie, Hoe het herkennen van dementie?, hoe om te gaan met dementie?
Of een persoonlijk verhaal).
Tot snel,
Groetjes,
Anke

Weil am Rhein

Vitra Campus museum

IN DE KIJKER
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E L L E N VA N I G H E M

Ik ben Ellen Van Ighem. Ik startte in juli 2021 als woonzorgcoach in
wzc Hof van Egmont. Ik was bewust op zoek gegaan naar een job die
mij meer voldoening gaf. En waar ik meer tijd en aandacht kon geven
aan de bewoners.
Ik studeerde af in de Toegepaste Psychologie, maar heroriënteerde me na twee
jobs naar maatschappelijk werker. Voor ik bij Zorgbedrijf Rivierenland als
woonzorgcoach aan de slag ging, werkte ik in een iets gelijkaardige functie.
Maar ik was veel minder betrokken bij de ouderen.
De meerwaarde die ik bij Zorgbedrijf Rivierenland vond
Als woonzorgcoach blijf ik de hele periode van het verblijf betrokken bij de
bewoner. Zo kan ik bijvoorbeeld vaststellen dat er twee nieuwe bewoners een
goede klik hebben gemaakt. Ze zitten elke dag in elkaars kamer te babbelen. In
Hof van Egmont wordt er gekeken naar waar een bewoner past in het woonzorgcentrum. In plaats van hem of haar de eerste de beste lege kamer toe te wijzen.

IN DE KIJKER
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Mijn job is heel veelzijdig, en bovenal: nooit saai!
Als woonzorgcoach sta ik in voor rondleidingen en informatieverstrekking, zowel
voor toekomstige bewoners als familie. Ik doe de voorbereiding en
verwelkoming van nieuwe bewoners en ik volg hen verder op wat betreft psychosociale zaken. Dat gaat van: ‘Mag ik dit schilderij ophangen in mijn vader zijn
kamer?’, of ‘Is er budget voor de aankoop van nieuw schoeisel voor bewoner X?’
tot ‘Ik kan het niet verwerken dat mijn vrouw nu hier woont’. Ook voor hun
mantelzorgers/familie en bewindvoerders ben ik vaak in de weer.

Mijn job is heel veelzijdig en afwisselend, nooit saai! Zelfs over 20 jaar zal ik
ongetwijfeld nog vragen krijgen waarbij ik eerst eens in mijn haar moet krabben
terwijl ik denk: die vraag heb ik nu nog nooit gekregen! De openheid,
ad-remheid en humor van de bewoners is werkelijk geweldig. Zo had ik eens
een speciale witte jurk aan. Iemand sprak me er in het voorbijgaan over aan, en
zei me dat ik op een mislukte Marilyn Monroe leek. Maar dat de jurk me toch
stond. ‘Euh, be-dankt?’ “ *lacht*
Realistische verwachtingen
Er zijn natuurlijk ook uitdagingen aan de job. Zoals bijvoorbeeld wanneer
mensen verkeerde verwachtingen koesteren. Dan ben ik vaak degene die hen
moet corrigeren. Het is natuurlijk geen geheim dat de woonzorgcentra niet met
overschot aan personeel zitten. Wanneer bewoners of familieleden dan toch
verwachten dat er onmiddellijk iemand in de kamer staat wanneer er bij wijze
van spreken met de vingers wordt geknipt. Dan is dat soms moeilijk.
Maar gelukkig zijn die momenten eerder zeldzaam. En ik haal enorm veel
voldoening uit de dankbaarheid en vriendelijkheid die ik terugkrijg.”

ZORGEN VOOR...
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KRIS DE HAECK
Hey, Ik ben Kris. Ik ben reeds enkele jaren werkzaam als vrijwilliger in het Hof
van Egmont. Ik doe dit met hart en ziel. Bij een werkdag sta ik blijgezind op om
de bewoners te verwennen en te koesteren. Er is werk genoeg in het Hof van
Egmont, sommige collega’s animatie plagen er ons mee : “Je kan hier ook
vanavond blijven slapen in het woonzorgcentrum als je wil.”

De nood is ook hoog, er zijn vele bewoners die een gesprekje willen voeren.
Emoties en gevoelens moeten worden beantwoord en daar wil ik het verschil in
maken. Daar is communicatie tussen de collega’s en mezelf belangrijk. Ik schrijf
een verslag over het gesprek dat ik voer met de bewoners.
Ik ben blij als dit af is dan weet ik dat het contact goed was.

Collega’s vrijwilligers,… wat een geluk dat we een toffe bende zijn. De sfeer
onderling is optimaal, je kan altijd terecht bij de anciens. Er zijn activiteiten her
en der en de bewoners vinden dit leuk. Ik sta ook in voor de bingo, een spel dat
gegeerd is. Buiten het vervoer van de bewoners naar het ziekenhuis maak ik ook
de verslagen en help ik waar nodig.

ZORGEN VOOR…
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Nu de kerstdagen en de koude winterdagen voorbij zijn, staan we al met één
been in de januarimaand. En dan beginnen de leuke activiteiten in de lente
zoals wandelen, genieten van een uitstapje, naar de winkel gaan, een feestje
en nog vele andere mooie momenten.
Zo is Robert altijd blij als we samen om de veertien dagen boodschappen doen.
Hij geniet ervan om mij telkens weer te zien en dat maakt hem blij.
Ook ik vind het fijn om dit verhaal te mogen schrijven, elk moment met de
bewoners maakt me blij en we mogen nooit vergeten dat we elkaar hebben…

TERUGBLIK

28
KERSTHAPPENING

TERUGBLIK
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KERSTHAPPENING

3. 12 maanden

4.

Gisteren, vandaag en morgen

TERUGBLIK
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D E WA R M S T E W E E K

TELEFOONNUMMERS
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•

Woonwijk niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71

•

Woonwijk niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72

•

Woonwijk A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73

•

Woonwijk A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74

•

Woonwijk C1-2

vplc1@zbrivierenland.be

015 44 82 70

•

Woonwijk C3-4

vplc4@zbrivierenland.be

015 44 82 75

•

Woonwijk C5-6

vplc6@zbrivierenland.be

015 44 82 76

3. 12 maanden
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