
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwbos: 

afdelingsbrochure 

WZC Meredal v.z.w. 



 

 

 

 

Dit zijn mijn handen 

hou ze vast 

en blijf een beetje hier 

 

Dit zijn mijn handen 

hou ze vast 

het zijn er samen vier 

 

Twee handen, ach wat moet ik er mee 

vier is veel meer, veel meer dan twee 

 

Dit zijn mijn handen 

hou ze vast  

en blijf een beetje bij me. 

(Toon Hermans) 

 

 



Verwelkoming 
 

Beste bewoner, familie, 

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op de afdeling “Blauwbos” in WZC 

Meredal v.z.w.. 

Door het tasten in het onbekende hebben u en uw familie waarschijnlijk veel 

vragen en verwachtingen over uw nieuwe woonst. 

Deze brochure wordt jullie aangeboden om een kort beeld te schetsen van 

onze afdeling en jullie al een eerste antwoord te bieden op mogelijke vragen. 

Het is niet de bedoeling dat deze brochure al jullie vragen zal beantwoorden; 

aarzel dan ook niet om deze vragen te stellen aan de hoofdverpleegkundige en 

alle teamsleden. 

Blauwbos is gelegen op het eerste verdiep van het WZC Meredal v.z.w.. Wij zijn 

een afdeling voor 38 ouderen met een matige tot hoge 

hulpbehoevendheidgraad. Bewoners met dementie zonder wegloopgedrag 

maken ook deel uit van onze bewonerspopulatie. 

Informatie rond facturatie en administratie wordt hier niet beschreven. 

Hiervoor kan je terecht in de algemene onthaalbrochure.



Voorstelling van ons multidisciplinair team 

 

De dienstverantwoordelijke (tevens verpleegkundige), De Schryver Melina, is 

steeds te bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 053/85.92.95. Haar 

taak bestaat erin alle facetten van de zorg op elkaar af te stemmen en samen 

met het team, de directie en de andere zorgverleners (kinesisten, 

ergotherapeuten, animatie, keuken, enz.) een kwalitatieve werking te 

verzekeren. 

De adjunct is De Cock Marnik (tevens verpleger). Hij vervangt het diensthoofd 

bij haar afwezigheid en zorgt voor een directe communicatie vanuit de zorg. 

De verpleegkundigen van “Blauwbos”(Carolien, Anouk en Chris). 

Wanneer de dienstverantwoordelijke en adjunct niet aanwezig is, wordt één 

van hen aangewezen als verantwoordelijke van de dag. 

Ieder van hen heeft naast hun basistaken (de hygiënische zorgen, het 

medicatiebeleid, de wondzorg, het observeren en rapporteren, het ontvangen 

en overleggen van dokters, enz.), een taak waar zij nog meer aandacht aan 

besteden. 

Zo zijn er verschillende werkgroepen in WZC Meredal v.z.w. aanwezig. Elke 

afdeling wordt vertegenwoordigd door 1 of meerdere teamleden in deze 

werkgroepen. De verpleegkundigen, samen met de dienstverantwoordelijke, 

zijn actief in één van de volgende werkgroepen: palliatieve zorgen, tillen en 

comfort, wondzorg en diabetes mellitus.  

De zorgkundigen van het “Blauwbos”(Elke, Sarah, Martine Rottiers, Martine 

Dankaert, Vanessa, Adelheid, Hans en Damienne). 

Ook de zorgkundigen hebben naast hun basistaken ( de hygiënische zorgen, het 

voedingsbeleid, het incontinentiebeleid, ondersteunende taken bij het 

verpleegkundig werk, enz.), een taak waar zij nog meer aandacht aan besteden. 

Zo zijn sommige zorgkundigen van onze afdeling actief in één van de volgende 

werkgroepen: palliatieve zorgen, voeding, incontinentiemateriaal, tillen en 

comfort en diabetes mellitus. 

Verder wordt het team ondersteund door: 



Ergotherapeut (Niels) 

Zij zorgt voor leefgroepbegeleiding, hulp in de zorg (ADL/PDL), comfortzorg van 

de bewoner, turnles in groep (voormiddag), individuele en groepssessies,enz. 

De ergotherapeut is, buiten het weekend, alle dagen aanwezig.  

Kinesisten (Hilde, Nele en Mieke) 

De kinesisten zorgen voor revalidatie- en bewegingstherapie, zit- en ligcomfort 

voor alle bewoners, preventie doorligwonden voor heel het woon- en 

zorgcentrum, aanschaffen en bestellen van hulpmiddelen (rolstoelen, 

looprekjes, enz.)het aanleren van tiltechnieken aan de medewerkers,enz. 

De kinesisten zijn, buiten het weekend, alle dagen aanwezig. Hun kinéruimte 

bevindt zich in de nieuwbouw op het eerste verdiep. 

In het WZC Meredal v.z.w. kunnen enkel zwaar hulpbehoevende bewoners 

gebruik maken van de kinesisten van Woon- en Zorgcentrum. Indien niet zwaar 

hulpbehoevende bewoners toch een kinesist wensen, zullen zij een externe 

kinesist moeten raadplegen. Hierin kan de dienstverantwoordelijke de nodige 

hulp bieden. 

Huisarts 

De keuze van huisarts is totaal vrij. 

De arts komt normaal gezien 1/maand langs (sterk afhankelijk van toestand van 

de bewoner, de keuze van de bewoner en dokter, enz.) om de toestand van de 

bewoner te evalueren en de nodige medicatie voor te schrijven. 

Zelf contacteren wij de dokter bij ziekte, sociale of psychische problemen, labo-

uitslagen, enz. 

CRA-arts 

De CRA-arts van het Woon- en Zorgcentrum is dokter Suys. Hij zorgt voor de 

goeie gang van zaken op vlak van medische activiteiten, ondersteuning van het 

verzorgend personeel, contacten andere huisartsen, enz. 

Animatieverantwoordelijke 

Activiteiten van wandelen met de bewoners tot het geven van 

verjaardagsfeesten worden door deze dienst georganiseerd. De meeste 

activiteiten gaan door in de leefgroep op de afdeling of in de cafetaria. 

Soms worden ook activiteiten voorzien buiten huis. De bewoner heeft de vrije 

keuze om deel te nemen aan deze activiteiten. 



Onderhoudspersoneel 

Het onderhoudspersoneel zorgt voor een nette leefomgeving. Zij zorgen voor 

het dagelijks onderhoud van de kamers, andere leefruimtes, de gangen, enz. 

Logistieken 

In het Woon- en Zorgcentrum wordt tevens gewerkt met logistieken.  Zij staan 

in voor het bereiden van de broodmaaltijden op de afdeling. Ook staan zij in 

voor het opdienen/afruimen van het ontbijt, opmaken van bedden en andere 

logistieke taken. 

 

Wasserij 

Het Woon- en Zorgcentrum biedt hieromtrent een grote luxe aan: het wassen 

en strijken van de persoonlijke was van de bewoners kan verzorgd worden 

door het WZC Meredal v.z.w.. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de dagprijs 

en kunnen oplopen tot max. 100€. Wenst de familie dit liever zelf te doen, dan 

bent u hierin vrij. 

Alle kledij wordt voorzien van een etiket met de naam van de bewoner, zodat 

er geen kledij verloren kan gaan. Dit alles gebeurt de eerste week van de 

opname. Daar nog niet alle kledij voorzien is van een etiket de eerste week, 

wordt er wel aan de familie gevraagd om tijdens deze week de was zelf te 

doen. 

Ondanks ons zorgzaam omgaan met de kledij, willen wij toch vragen geen 

delicate kledij aan te kopen. 

Vrijwilligers 

WZC Meredal v.z.w. mag trots meedelen dat hij op tal van vrijwilligers kan 

rekenen. Deze vrijwilligers bieden een absolute meerwaarde aan de bewoners. 

Op onze verdieping komt dagelijks (niet in het weekend) Julienne helpen. Zij 

biedt hulp bij het eten geven en het afruimen van de middagmaaltijd. 

Elke donderdag komen ook 2 vrijwilligers om, indien de bewoners dit wensen, 

het haar in te rollen. 

Voor de versiering van de afdeling kunnen wij steeds rekenen op Sonja. 

 



Over heel het rusthuis zijn vrijwilligers actief, bijvoorbeeld: begeleiders voor 

wandelingen en andere uitstappen, het maandelijks rondgaan met de ijskar, 

pastorale werkgroep, enz. 

Andere diensten 

Keuken, technische dienst en administratie lopen wel minder in de kijker, toch 

zijn ook zij onontbeerlijk opdat alles in goede banen verloopt. 



Onze visie 
 

Onze professionele zorgbenadering is gebaseerd op de holistische benadering 

van de bewoner. Er is niet enkel oog voor de lichamelijke noden van de 

bewoner, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de psychische noden, 

sociale noden, de waarden en normen van de bewoner, de gewoontes, 

interesse, enz.  

Om hier beter op in te kunnen gaan, krijgt elke bewoner een 

aandachtspersoon toegewezen. Dit is een verpleeg- of zorgkundige die extra 

zal letten op de specifieke noden van deze persoon. Hij/zij neemt ook deel aan 

het jaarlijks multidisciplinair overleg. 

Ook wordt er ongeveer 6 weken na de opname, een inhuizingsmoment 

georganiseerd met familie, ergo, hoofdverpleegkundige en zorgcoördinator. Dit 

moment biedt een ideale gelegenheid om de gewoontes, noden, enz. van de 

bewoner te bespreken. 

Wij proberen ook extra aandacht te spenderen aan het voorkomen van 

eenzaamheid en het versterken van het samenhorigheidgevoel. Zo worden de 

bewoners steeds uitgenodigd en gestimuleerd om deel te nemen aan de 

activiteiten die het Woonzorgcentrum organiseren. 

Ook kunnen de bewoners gebruik maken van de leefgroepwerking (niet in het 

weekend). Hier kunnen de bewoners dan genieten van elkaar gezelschap, 

samen ontbijten en lunchen, de krant lezen,enz. 

De bewoner is echter steeds vrij van keuze voor zowel de deelname aan de 

activiteiten als de leefgroep. 

Door rekening te houden met de gewoontes van de bewoner, trachten we het 

thuisgevoel te versterken. Ook de inrichting van de kamer kan hierin helpen.  

Wij trachten altijd van een goed evenwicht te vinden tussen de wensen van de 

bewoner en de werking van de dienst. 

Ook wordt er aandacht geschonken aan de familie van de bewoner. Indien deze 

vragen of opmerkingen hebben, kunnen zij hiervoor altijd terecht bij het 

voltallige team van de afdeling. 



Iemand die voor je zorgt, verzorgd worden, afhankelijk zijn van derden is niet 

aangenaam. Je voelt je machteloos en denkt steeds aan de tijd van vroeger, 

toen je dit allemaal nog zelf kon. Om die reden stimuleren we de bewoners tot 

zelfstandig handelen, zelfzorg wordt hier gestimuleerd. Wat de bewoner nog 

zelf kan, wordt aan hem overgelaten. 

Sterven behoort tot het leven… Het is een uitspraak waar men liever niet bij stil 

staat. Toch is het zo belangrijk om er veel aandacht aan te geven. Wij zorgen er 

dan ook voor, dat wij gesteund door de palliatieve werkgroep en de externe 

palliatieve dienst, de beste zorgen kunnen geven aan de bewoner en zijn 

familie.  



Dagindeling 
 

De dagindeling in vogelvlucht 

Rond 7.00 u 

De ochtendploeg van de verzorging begint te werken. Na overdracht start de 

ochtendverzorging. Deze verzorging eindigt rond ongeveer 10.45 u. 

Voor het wassen krijgen eerst de bewoners voorrang die erg hulpbehoevend 

zijn en voor het ontbijt klaar dienen te zijn. Ook de bewoners die naar de 

leefgroep gaan krijgen voorrang. 

Rond 8.00 u 

De logistieke hulp komt rond met het ontbijt. De bewoners kunnen dit in hun 

kamer  gebruiken. 

Waar nodig worden de bewoners die het zelf niet meer kunnen comfortabel in 

bed opgezet of aan tafel gezet door het personeel. 

Daarna wordt hulp geboden aan de bewoners die niet meer zelfstandig kunnen 

eten. 

Rond 9.00 u 

De krant wordt voorgelezen in de leefgroep (niet in het weekend). 

Rond 9.30 u 

Ochtendgymnastiek in groep (niet in het weekend). 

Rond 10.30 u 

De logistieke hulp komt samen met iemand van de verzorging rond met de 

soep en reikt al een drankje en het eetgerei voor het middagmaal aan. 

De bewoners die prefereren om in groep te eten, kunnen gebruik maken van 

de leefgroepwerking. Zij worden daar dan rond 10.30u. verwacht. 

Rond 11.30 u 

Middagmaal en medicatie worden aangeboden ofwel op kamer, ofwel in de 

leefgroep. Bewoners die hulp nodig hebben, worden hierbij geholpen. 

Na het middagmaal worden mensen geholpen bij het maken van hun toilet (of 

incontinentiemateriaal wordt verschoond). 



De bewoners die graag een siësta houden, worden geholpen bij de transfer 

naar bed. 

Rond 13.00 u 

Start namiddagverzorging: bewoners worden geholpen bij de transfer uit bed 

en bij het maken van hun toilet (of incontinentiemateriaal wordt verschoond). 

Rond 14.00 u 

Koffiepauze: koffie met koek of gebak. 

Rond 14.30 u 

Namiddagactiviteit (niet in het weekend). Deze activiteiten kunnen doorgaan in 

de leefgroepruimte, de cafetaria of, indien het individuele activiteiten zijn, op 

de kamer.  

Voorbeelden van activiteiten (staan per week steeds vermeld in het krantje) 

kunnen zijn: bakken, bingo, gezelschapsspelen, modeshow, knutselen, enz.. 

Rond 17.00 u 

Avondmaaltijd en medicatie worden aangeboden op de kamer. 

Rond 18.00 u 

Vanaf nu begint de avondverzorging: de bewoners worden verschoond of op 

toilet gezet en vervolgens in bed gelegd (er wordt hierbij zowel rekening 

gehouden met de dienst als met de bewoner). 

Rond 20.00 u 

De avondmedicatie wordt rondgebracht op de kamer. 

Rond 23.00 u 

De nachtploeg controleert in iedere kamer of alles in orde is. 

Rond 3.00 u 

Verzorgingstoer: bewoners worden indien nodig of gewenst, geholpen bij het 

maken van het toilet of verschoond. 

Met de bovenstaande dagindeling trachten we je een beeld te schetsen over 

hoe de structuur van een dag in grote lijnen op de afdeling “Blauwbos” 

verloopt. Natuurlijk zijn er steeds onvoorziene omstandigheden, waar we niet 

op voorhand rekening kunnen met houden, en die de dagstructuur lichtjes 

kunnen doen wijzigen. Gelieve hier rekening mee  te houden. 



Bezoekuren 
 

Vrienden, familie, bezoek van de bewoner zijn steeds welkom. Dit wordt zelfs 

gestimuleerd. Alle medewerkers mogen nog het beste van zichzelf geven, met 

behulp van familie en vrienden van de bewoner slagen wij er pas echt in een 

warme totaalzorg te bieden. 

Rond 22 uur worden echter alle deuren uit veiligheidsredenen gesloten. Dan 

kan men gebruik maken van het beloproepsysteem, dat zich bevindt aan de 

ingang (zijkant van het gebouw). Het aanwezige personeel zal u dan binnen 

laten. 

Ook wanneer bewoners later dan 22 uur terug naar huis komen, door 

bijvoorbeeld een feestje, kunnen zij van het beloproepsysteem gebruik maken. 

Vragen 

Met deze brochure hebben we getracht een schets te maken over onze manier 

van werken.  

Vragen m.b.t. facturatie en administratie worden best gericht naar het 

algemene secretariaat. 

Heeft u nog andere vragen? Aarzel dan niet om het diensthoofd of een ander 

teamlid aan te spreken. 

 

 


