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Voorwoord

Ouderenzorg: de uitdagingen voor 2015

Met de uitvoering van de zesde staatshervorming, werd aan Vlaanderen de bevoegdheid toegewezen 
over gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor personen met een beperking. De overgang blijkt 
evenwel niet vlot te verlopen; de toenemende vergrijzing en de beperkte financiële middelen stelt 

de ouderenzorg voor grote uitdagingen. Er is niet alleen onvoldoende geld voor de bouw van nieuwe woon-
zorgcentra maar ook de financiering van de stijgende zorg van de RVT-bewoners laat ernstig te wensen over 
en bereikt stilaan een alarmfase. 
De toenemende vergrijzing kan niet enkel worden opgevangen door de bouw van extra rusthuisbedden. 
Een woonzorgcentrum met een aanbod dat zich beperkt tot enkel residentieel verblijf zal op langere ter-
mijn geen plaats meer hebben in een zorglandschap dat gericht is op preventie en langer thuis wonen. Ou-
deren geven er immers de voorkeur aan om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven. Dit kan mo-
gelijk worden gemaakt door de schotten tussen thuis- en residentiële zorg verder af te breken en te streven 
naar woonzorgwijken en –zones, waar wonen en zorg door elkaar vloeien. Deze visie werkt de Alexianen 
Zorggroep Tienen uit in de beide woonzorgcentra (Sint-Alexius en Huize Nazareth) en in het project-Park 
Passionisten. De nieuwe evoluties creëren vele onzekerheden maar geven de woonzorgcentra ook heel wat 
kansen om creativiteit te stimuleren en innovatieve ideeën uit te werken zoals zorgvernieuwingsprojecten 
en gebruik van domotica in de thuissituatie en het woonzorgcentrum. 
Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten: een stijgend aantal ouderen met chronische en geestelij-
ke zorgnoden, ouder wordende personen met een verstandelijke en somatische beperking... Een betere 
coördinatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren kan zorg op maat voor deze 
doelgroep verbeteren en zeker ook de ondersteuning van hun mantelzorgers.

We worden eveneens geconfronteerd met een hoog aantal ge-
pensioneerden in de zorgsector, waar het personeelstekort zich 
nu al laat voelen. Anderzijds vragen de nieuwe ontwikkelingen 
in de ouderenzorg andere invalshoeken in de zorg en ook meer 
kennis en expertise van de medewerkers. 

Innovatie en technologie in de ouderenzorg zijn geen futuristische begrippen meer maar worden nood-
zakelijk in de zorg van de toekomst. We denken aan het elektronisch zorgdossier waar al lang over wordt 
gesproken en dat noodzakelijk is om de communicatie tussen de verschillende zorglijnen te vergemakke-
lijken, maar ook de ontwikkeling van allerlei domotica kunnen het wonen van de ouderen thuis of in een 
woonzorgcentrum veiliger en kwalitatiever maken.

De informele zorg zoals buurt- en mantelzorg krijgen een duidelijke plaats en rol in het zorgnetwerk. Man-
telzorg is vanuit kwaliteitsperspectief onvervangbaar maar het kan ook belastend worden. Belangrijk is dat 
de mantelzorgers worden ondersteund en begeleid en dat professionele zorg en mantelzorg goed op elkaar 
zijn afgestemd.

Innovatie en technologie in de 
ouderenzorg, zijn noodzakelijk 
in de zorg van de toekomst
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De samenwerking tussen de thuiszorg en de residentiële zorg neemt toe. Blijft de vraag waar de grens 
wordt gelegd: mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar op een bepaald punt kent 
de organisatie van thuiszorg ook zijn grenzen. De reden hiervan kan individueel verschillend zijn voor de 
cliënt, de mantelzorger of de professionele hulpverlener. Dan is een overleg en een vlotte wisselwerking 
tussen thuiszorg, transmurale opvangnetten en residentieel verblijf van uitermate belang. De organisatie 
van ouderenzorg is echter regionaal ingebed en erg verschillend. De samenwerking in de regio Zuid-Oost 
Hageland kan als voorbeeld gelden waar het proces van ontschotting en samenwerking tussen de verschil-
lende zorgactoren in volle ontwikkeling is.

Frans Theys
Directeur ouderenzorg



8 9
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Woonzorgcentrum
Sint-Alexius
In 2015 mag woonzorgcentrum Sint-Alexius zijn vijftienjarig bestaan vieren. Het woonzorgcentrum biedt 

60 permanente woongelegenheden, waarvan 11 ROB en 49 RVT, en 5 bedden kortverblijf. Daarnaast zijn 
er ook 15 plaatsen in het centrum voor dagverzorging en is er een lokaal dienstencentrum.

Organisatiestructuur
Een overkoepelend dagelijks bestuur zet de krijtlijnen uit voor het beleid van WZC Sint-Alexius. De dage-
lijkse leiding van het woonzorgcentrum wordt waargenomen door de directeur ouderenzorg, in samenwer-
king met de dagelijks verantwoordelijke, en met de ondersteuning van twee hoofdverpleegkundigen. In 
oktober 2014 startte Carla Marteaux als nieuw diensthoofd.
In juni werd een kwaliteitscoördinator aangesteld om het kwaliteitsgebeuren te ondersteunen, zowel voor 
Sint-Alexius als voor Huize Nazareth.
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Aanbod

Woonzorgcentrum

Een multidisciplinair team (verpleegkundigen, 
zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeu-
ten, logopedist, coördinerend en raadgevend arts) 
zorgt dagelijks voor een goed welbevinden van de 
bewoner op alle mogelijke vlakken.

In 2014 werden er in het RVT 21 nieuwe bewoners 
opgenomen, waarvan 29 % mannen en 71 % vrou-
wen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 87 jaar. 3 nieu-
we bewoners kwamen van thuis, 2 vanuit de psychi-
atrische kliniek, 4 uit een ander woonzorgcentrum, 
4 vanuit het kortverblijf en 8 bewoners muteerden 
van ROB naar RVT. Zes bewoners werden van RVT 
naar ROB gemuteerd, 2 bewoners overleden in het 
ziekenhuis en 16 bewoners overleden in het WZC.

De hulpbehoevendheid volgens de Katz-schaal zag 
er als volgt uit op 31 december 2014:

 - Score B: 15 bewoners
 - Score C: 3 bewoners
 - Score CD: 31 bewoners

Vanaf april 2014 bedraagt het toegekende forfait 
66,34 euro.

In het ROB-gedeelte kwamen er 11 nieuwe bewoners 
bij, waarvan 1 uit een ander WZC, 1 bewoner uit het 
algemeen ziekenhuis, 1 bewoner uit de thuisom-
geving en 3 bewoners uit kortverblijf. De overige 
nieuwe bewoners zijn toe te schrijven aan mutaties 
uit het RVT-gedeelte. De gemiddelde leeftijd van de 
ROB-bewoners ligt rond 80 jaar. De verdeling vol-
gens geslacht is nagenoeg gelijklopend als in het 
RVT. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg in 
2014 99,20 %. De hulpbehoevendheid volgens de 
Katz-schaal verdeelt zich als volgt:

 - Score O: 1 bewoner
 - Score A: 2 bewoners
 - Score B: 4 bewoners
 - Score C: 3 bewoners
 - Score CD: 1 bewoner

Kortverblijf

Gedurende 90, niet aaneensluitende dagen in totaal 
kunnen ouderen terecht voor een ‘kortverblijf’ in 
het woonzorgcentrum. Het is bedoeld voor ouderen 
die verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname, wanneer het naar huis gaan 
nog niet lukt, of wanneer de partner ziek is en de 
zorg tijdelijk niet kan opnemen. Ook indien de man-
telzorger er even tussenuit wil om nadien de zorg 
weer te kunnen opnemen, kan er een beroep wor-
den gedaan op het kortverblijf.

De ouderen in kortverblijf worden mee opgenomen 
in het leven van het woonzorgcentrum. Indien no-
dig en wenselijk adviseert de thuiszorgondersteu-
nende dienst de terugkeer naar huis. 

In 2014 maakten 52 personen gebruik van het kort-
verblijf. Het betreft 74 opnamen. Een percentage 
van 30,6 zijn bezoekers van het Centrum voor dag-
verzorging.
De redenen voor het gebruik van het kortverblijf wa-
ren vorig jaar:

 - afwezigheid mantelzorger: 16
 - sociaal isolement: 1
 - ontlasting mantelzorger: 39
 - herstel na ziekte: 5
 - in afwachting van een plaats in een woonzorgcen-

trum: 8
 - kennismaking woonzorgcentrum: 1
 - eigen woning onvoldoende aangepast: 1
 - palliatieve toestand van de gebruiker: 1 
 - tijdelijke verminderde zelfredzaamheid: 2

De gemiddelde bezetting van het centrum voor 
kortverblijf bedroeg 85,63 % in 2014. Er werden  
1 561 ligdagen gerealiseerd. Van de 52 bezoekers van 
het kortverblijf waren er 35 vrouwen en 17 mannen. 
De zorgbehoevendheid uitgedrukt in de Katz-schaal 
over het jaar 2014 zag er als volgt uit.

 - Score O: 381 verblijfsdagen
 - Score A: 326 verblijfsdagen
 - Score B: 475 verblijfsdagen
 - Score C: 191 verblijfsdagen 
 - Score Cd: 168 verblijfsdagen 
 - Score D: 20 verblijfsdagen

Centrum voor dagverzorging (CDV)

In het Centrum voor dagverzorging kunnen oude-
ren boven de 65 overdag terecht, tussen 8.00 uur 
en 17.00 uur. Het Centrum voor dagverzorging be-
schikt over een erkenning voor 15 plaatsen met een 
F-forfait. Een team van verpleegkundigen, zorgkun-
digen, ergotherapeuten en een kinesist zorgen voor 
professionele zorg en begeleiding bij de activiteiten 
gedurende de dag. 

De ouderen worden nauwgezet opgevolgd en dat 
mondt vaak uit in een zorgoverleg, waarin met de 
mantelzorgers en de professionelen wordt nage-
dacht hoe de zorg in de thuissituatie op maat kan 
worden georganiseerd, zodat de oudere zo lang 
mogelijk thuis kan blijven. De gebruikers van het 
CDV kunnen eveneens terecht bij de kapper en de 
pedicure in het WZC. Indien nodig kan het Centrum 
voor dagverzorging het vervoer verzorgen van nog 
mobiele ouderen voor het traject van thuis naar het 
CDV en omgekeerd.  

In 2014 telde het CDV 71 gebruikers met een ge-
middelde bezetting van 17,82 per dag en 4 456 ge-
realiseerde gebruikersdagen. Zeventien nieuwe ge-
bruikers werden verwelkomd, in hoofdzaak om de 

mantelzorger te ontlasten of in afwachting van een 
opname in een woonzorgcentrum.

De gemiddelde leeftijd bedroeg 78 jaar en van de 71 
gebruikers waren er 51 vrouwen en 20 mannen.

Twee van de gebruikers overleden in de loop van 
het jaar, voor één gebruiker was het CDV niet wat 
hij zocht en 3 gebruikers vonden een plaats in een 
woonzorgcentrum.

58 gebruikers (82 %) voldoen aan het F-forfait en 
voor hen werden 2 824 aanwezigheidsdagen gerea-
liseerd. 13 gebruikers (18 %) hebben geen F-forfait 
en voor hen tellen we 1 632 aanwezigheidsdagen. 

Lokaal dienstencentrum (LDC)

Iedereen kan terecht in het LDC met alle mogelijke 
vragen over ouder worden. Daarnaast worden dien-
sten en activiteiten aangeboden ter ondersteuning 
van de thuissituatie. Dat kan variëren van warme 
maaltijden, een boodschappendienst, verwenzorg, 
kapper en pedicure, activiteiten, informatieses-
sies… 

Sinds 1 september startte vanuit het lokaal dien-
stencentrum het project “Zorg 24”, waar de klok 
rond zorg aan huis wordt georganiseerd.

In het LDC kan iedereen ook terecht voor het huren 
van lokalen voor feesten en activiteiten. 

Vrijwilligers kunnen zich in het LDC aanmelden 
voor vrijwilligerswerk op maat in het LDC, CDV en 
WZC.
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2014 in woord en beeld

Woonzorgcentrum Sint-Alexius

In de loop van 2014 startten de werkgroepen ‘Vallen 
en vrijheidsbeperkende maatregelen’ en ‘Vroegtijdi-
ge zorgplanning’ op. Deze thema’s zijn immers be-
langrijk om het welzijn van de bewoners te bevor-
deren. Als gevolg van de werkzaamheden van deze 
werkgroepen is het aantal bewoners met vrijheids-
beperkende maatregelen sterk gedaald, waarbij ook 
kon worden vastgesteld dat het welbevinden van 
deze bewoners er sterk op vooruit ging. Zowel voor 
medewerkers als voor familieleden vergt dit een in-
spanning tot attitudeverandering. Hoewel fixatie 
wordt ingezet ter preventie van valincidenten, zijn 
er heel wat nadelige gevolgen aan verbonden.

Een ander werkpunt in 2014 was het in kaart bren-
gen van de noden op vlak van incontinentiemateri-
aal, in samenwerking met de leverancier. Op deze 
manier kon het meest aangepaste materiaal worden 
gekozen, en werden medewerkers bijgeschoold in 
het correct gebruik van dit materiaal.

Ook op het vlak van medicatie werden de nodige 
inspanningen geleverd: er werd een elektronische 
medicatiefiche in gebruik genomen, en er werd een 
procedure uitgewerkt voor de registratie van me-
dicijnincidenten. Doelstelling hiervan is leren van 
mogelijke incidenten en structurele oplossingen 
uitwerken. 

Dementie blijft een ander aandachtspunt: een twee-
de medewerker van WZC Sint-Alexius voltooide de 
opleiding tot referentiepersoon. Hierdoor wordt een 
adequate begeleiding van bewoners met dementie 
verzekerd.

De werkgroep ‘Vroegtijdige zorgplanning’ tot slot 
maakt het levenseinde bespreekbaar met bewoners 

en naasten: bezorgdheden en wensen kunnen aan 
bod komen zodat, in acute situaties, een goede be-
slissing kan worden genomen.

Kortverblijf

Sinds de opstart van de thuiszorgondersteunende 
dienst wordt het kortverblijf ook aangeboden als 
antwoord op vragen die worden gesteld in functie 
van een langer thuisverblijf. Er wordt meer gezocht 
naar een combinatie van zorgondersteuning om 
een gepast antwoord te kunnen bieden.

Centrum voor dagverzorging

In het centrum voor dagverzorging hebben de ge-
bruikers met groene vingers zich kunnen uitleven 
in het “groenproject”. Vanaf nu worden op het ter-
ras van het CDV groenten gekweekt die wekelijks 
in de soep van het CDV worden verwerkt. Al vroeg 
dit  voorjaar stonden er groenten te kiemen in de 
warmte van het CDV om ze nadien buiten te kunnen 
uitplanten. 

In het CDV hebben de medewerkers procedures 
uitgewerkt om het medicatiegebeuren te verfijnen, 
er is immers aandacht voor een veilig medicatie-
gebeuren voor de gebruikers. Wat te doen bij een 
gebruiker die medicatie vraagt aan een medewer-
ker en wat te doen bij een medicijnincident? Er is 
ook een systeem uitgewerkt om de nodige medische 
informatie uit te wisselen over de gebruiker met de 
huisarts.

Lokaal dienstencentrum

Het project “Zorg 24” ging van start op 1 septem-
ber 2014
Verschillende zorgpartners uit de regio Tienen-Hoe-
gaarden sloegen de handen in elkaar om een net-
werk van 24/24 uurszorg te voorzien voor cliënten. 

Het streefdoel is de oudere gemiddeld 7 maanden 
langer thuis te laten wonen.  

Ouderen en mantelzorgers kunnen met al hun vra-
gen terecht bij de zorgcoach, die in overleg een 
zorgpakket op maat kan samenstellen. De zorg-
coach houdt hierbij steeds rekening met de behoef-
ten en vragen van de cliënt en de mantelzorger(s), 
en vormt een centraal aanspreekpunt, zowel voor 
de cliënt, de mantelzorger als voor alle betrokken 
zorg- en hulpverleners (huisarts, thuisverpleegkun-
dige, verzorgende, kinesitherapeut, vrijwilligers…). 

In functie van de noden, kan een zorgkundige 
tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s morgens 
langskomen bij de oudere om noodzakelijke hulp te 
verlenen of ter controle. Deze controle houdt in dat 
de zorgkundige ’s nachts, één of meerdere malen, 
op afgesproken tijdstippen, een bezoek brengt om 
na te gaan of de cliënt hulp nodig heeft. De zorg-
vrager hoeft hiervoor in principe niet gewekt te wor-
den. Een zorgkundige kan echter enkel handelingen 
uitvoeren die wettelijk zijn toegestaan, zoals hulp 
bij het toiletbezoek, verwisselen van incontinentie-
materiaal, wisselen van de slaaphouding om door-
ligwonden te voorkomen… Indien nodig, kan in een 
nachtinterventie door een verpleegkundige worden 
voorzien. Dit wordt mogelijk gemaakt door een sa-
menwerking van 13 zorgpartners. 

Via het personenalarmsysteem kan op elk moment 
hulp worden geboden. Wanneer de oudere op de 
knop duwt, wordt een zorgkundige of een verpleeg-
kundige opgeroepen. Op deze manier is er altijd 
hulp in de buurt, ook indien de oudere geen of on-
voldoende mantelzorgers heeft.

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven, is het 
noodzakelijk dat de woning zo veilig mogelijk is. 
Een ergotherapeut kan advies geven over de nodige 
aanpassingen; dit kan gaan van eenvoudige ingre-
pen zoals het verwijderen van een gevaarlijk deur-

matje tot het installeren van een handgreep in de 
douche. 

Omdat de zorgnood vaak het grootst is op piekmo-
menten zoals tijdens het ontbijt, middag- en avond-
maal kan een verzorgende op deze momenten kort 
langskomen, om ondersteuning te bieden bij de 
maaltijden, het afruimen en afwassen, de persoon-
lijke verzorging… Ook tijdens het weekend en elke 
avond tussen 17.30 uur en 22.00 uur kan er zorg wor-
den geboden.

Vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld voor dag- 
en nachtoppas. Ook niet-dringend, zittend medisch 
vervoer kan worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
Zij kunnen de mantelzorger(s) op extra momenten 
ontlasten en zijn dus een goede aanvulling op het 
zorgaanbod. 

Het seniorenrestaurant 
In het seniorenrestaurant kunnen ouderen een 
maaltijd nuttigen in gezelschap. Sociale contacten 
zijn immers belangrijk voor het welbevinden van 
ouderen. Aansluitend aan het seniorenrestaurant 
worden vaak ook activiteiten georganiseerd.  

Vanaf oktober 2014 wordt op dinsdag en donderdag 
een warme maaltijd aangeboden. 

De boodschappendienst 
Het lokaal dienstencentrum Sint-Alexius startte in 
2014 met een boodschappendienst, hoewel dit door 
onvoldoende bemanning nog niet op volle toeren 
kan draaien. 
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Uitdagingen voor 2015 
Centrum voor dagverzorging

Verdere uitwerking kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek is een levend boek dat 
zich aanpast aan de veranderingen in de werking 
en de wetgeving. Het team van het centrum voor 
dagverzorging werkte in 2014 verder aan het kwa-
liteitshandboek, zodat iedere medewerker precies 
weet wat te doen in bepaalde omstandigheden. 

Anderzijds biedt het kwaliteitshandboek ook de 
mogelijkheid om na te denken over een verdere op-
timalisering van de werking van het CDV in func-
tie van het welbevinden van de gebruikers en hun 
mantelzorgers.    

Samenwerking met Zorg 24 
De verschillende initiatieven voor de ondersteuning 
van ouderen in de thuissituatie ontstaan steeds 
vanuit de wens om aanvullend te werken. In de zorg 
op maat dat het project Zorg 24 tracht samen te stel-
len kan het CDV een manier zijn om de oudere en de 
mantelzorger in de thuissituatie te ondersteunen op 
momenten dat zorg nodig is en met de bestaande 
diensten niet realiseerbaar was. 

Bijscholing dementie
Het CDV biedt vaak opvang aan gebruikers die lij-
den aan dementie. De medewerkers zijn dan ook 
gevormd om hiermee om te gaan, al worden ook zij 
soms nog geconfronteerd met gedrag waarop geen 
pasklaar antwoord bestaat. Door de nodige bijscho-
lingen te voorzien, worden handvaten aangereikt.

Werkgroep ‘stagiairs sociaal werk, logistiek, 
zorgkundigen’ 
In het CDV lopen studenten uit verschillende rich-
tingen stage (zorgkundigen, sociaal werkers, admi-
nistratieve krachten, logistiek medewerkers…). 

De organisatie wil de stagiairs een leerrijke stage 
aanbieden met een goede begeleiding en ondersteu-
ning. In 2015 zullen er brochures worden uitgewerkt 
zodat iedere richting die zich aandient de maximale 
leerkansen krijgt en de medewerkers een eenvormi-
ge en duidelijke aanpak hebben in de begeleiding 
van de stagiairs. Hiertoe worden de verwachtingen 
van het opleidingscentrum en van het WZC op el-
kaar afgestemd, zodat het de moeite waard is om in 
Sint-Alexius stage te lopen.

Lokaal dienstencentrum

Boodschappendienst
In 2015 zal het lokaal dienstencentrum de bood-
schappendienst verder trachten uit te bouwen. 
Hiervoor wordt bijkomend een beroep gedaan op 
vrijwilligers, en zal de bekendmaking naar de oude-
ren in de buurt worden geïntensifieerd.

Bekendmaking van de activiteiten 
Op jaarbasis organiseert het LDC talrijke activitei-
ten, gaande van recreatieve activiteiten, tot algeme-
ne en informatieve activiteiten. Toch botst het lo-
kaal dienstencentrum ook op praktische problemen 
wanneer het gaat om het vinden van voldoende 
interessante initiatieven, en het enthousiasmeren 
voor deelname. Gezien de verplichting die van over-
heidswege geldt, werkt het lokaal dienstencentrum 
verder aan de organisatie en promotie van dergelij-
ke activiteiten. 

Mobiliteit van ouderen die naar het LDC wensen 
te komen
Het LDC bereiken is voor ouderen in Tienen niet 
evident: de bushalte ligt niet op wandelafstand en 
eerdere overlegmomenten met de Lijn leverden niet 
het gewenste resultaat op. De mindermobielencen-
trale, die vanuit het OCMW werd ingelegd, is opge-
doekt in 2014. 
Het woonzorgcentrum beschikt over twee auto’s 

die zowel voor het CDV als het LDC worden ingezet. 
Maar ook deze dienstverlening is niet voldoende 
om aan alle aanvragen te voldoen. Ouderen kunnen 
gebruikmaken van de dienst aangepast vervoer, 
waaraan echter knelpunten verbonden zijn op het 
vlak van de administratieve regeling en de beschik-
baarheid.
In de seniorenraad van Tienen werden de mobili-
teitsproblemen van ouderen in kaart gebracht en 
doorgegeven aan de provincie om hier werk van te 
kunnen maken.   

Infofoon: nieuw leven
De infofoon is een initiatief dat al een paar jaar  
bestaat, maar waar niet veel ouderen gebruik van 
maken. Ouderen kunnen telefoneren met een  
vrijwilliger om contact te houden voor een babbel 
of om problemen te melden. Medewerkers van het 
lokaal dienstencentrum plannen nu overleg met 
medewerkers van gelijkaardige initiatieven om dit 
initiatief te evalueren en eventueel te verbeteren.
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Dagelijks Bestuur

Stuurgroep

Gust Rector
Directeur

Frans Theys
Directeur ouderenzorg

Stany Engelbosch
Administratief directeur

Jan Delahaye
Facilitair directeur

dr. J. Van Den Brandt
dr. M. Reniers

C.R.A.

Paula Langenaekens
Dagelijks verantwoordelijke

Hoofdverpleegkundigen

 - Goedele Romanus 
Kwaliteitscoördinator

 - Liesbeth Goris 
Pastoraal

 - Liesbeth Delsiene 
Preventieadviseur

Lucretia
Verbert

Chris
Forriers

Johan
Lambert

Catherine
Wambacq

Woonzorgcentrum
Huize Nazareth
Woonzorgcentrum Huize Nazareth kan 159 bewoners huisvesten, gespreid over vier verblijfsafde-

lingen, waarvan één met gesloten deuren voor bewoners die deze beveiliging nodig hebben. In 
“Signorie de Merode” zijn er 11 serviceflats beschikbaar en in “Residentie Cappendaele” 26 ser-

vicewoningen. 

Organisatiestructuur
WZC Huize Nazareth wordt aangestuurd door een overkoepelend dagelijks bestuur dat de krijtlijnen voor 
het beleid uitstippelt. Onder leiding van de directeur ouderenzorg wordt het dagelijks beleid in de woon-
zorgcentra uitgevoerd door een dagelijks verantwoordelijke, met de ondersteuning van vier diensthoof-
den. In 2014 startte Lucretia Verbert als diensthoofd.
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Aanbod
In de serviceflats en servicewoningen zijn de oude-
ren nog in de mogelijkheid zelfstandig te functio-
neren. Zij roepen weliswaar de thuiszorgdiensten 
in voor de nodige begeleiding. In geval van nood, 
kan een medewerker van WZC Huize Nazareth ook 
steeds een alarmoproep van de bewoner beant-
woorden om, dag en nacht, hulp te bieden aan huis.

Op elke verblijfsafdeling is er een leefruimte waar 
er gegeten wordt, geleefd, en waar individueel of in 
groep activiteiten worden gedaan, net zoals thuis.

De verdeling van de zorgbehoevendheid van de be-
woners, weergegeven door de Katz-schaal zag er als 
volgt uit op 31 december 2014:

 - Score O: 11 bewoners
 - Score A: 21 bewoners
 - Score B: 23 bewoners
 - Score B’: 20 bewoners
 - Score C: 18 bewoners
 - Score CD: 65 bewoners
 - Score D: 1 bewoner

Veertig bewoners kwamen rechtstreeks over van 
het ziekenhuis, 17 bewoners uit de thuisomgeving, 
5 bewoners waren afkomstig uit een ander woon-
zorgcentrum en 1 bewoner uit een andere situatie. 
Dat wil zeggen dat 63 bewoners in 2014 een nieuwe 
thuis kregen.

34 bewoners kwamen uit de regio groot-Tienen, 26 
bewoners uit een ruimere regio. 

In 2014 overleden 47 bewoners in het woonzorgcen-
trum. 12 andere bewoners verhuisden naar een an-
dere leefomgeving.

2014 in woord en beeld
In 2014 werd in WZC Huize Nazareth voortgewerkt 
aan een verbetering van de communicatie, zowel 
top-down als bottom-up. Enkele instrumenten die 
daarbij werden ingezet zijn de nieuwsbrief, de grote 
teamvergadering en teamvergaderingen per kwar-
taal en de dagelijkse briefingmomenten. Op deze 
manier worden medewerkers op de hoogte gebracht 
van wat er leeft op de verschillende afdelingen en 
blijven zij betrokken.

Na de voorbereidende werkzaamheden in 2013, 
kon einde 2014 de medicatierobot in gebruik wor-
den genomen op de vier afdelingen van het WZC. 
Een veilig medicatiebeleid is immers een prioriteit 
voor de organisatie, en de inzet van de medicatie-
robot draagt hiertoe bij. Door de medicatierobot 
wordt een groot deel van de medicatie klaargezet in 
aparte zakjes per bewoner, per moment dat medica-
tie moet worden toegediend. Hierdoor verkleint de 
foutenmarge. De verpleegkundigen kregen de nodi-
ge opleiding om de elektronische opvolging van het 
medicatiegebeuren in de werking te integreren.

In 2014 hebben de werkgroepen weer vlot gewerkt 
om hun doelstellingen die waren vooropgesteld te 
behalen. Volgende werkgroepen zijn actief: pas-
torale werkgroep, werkgroep valpreventie en fixa-
tiebeleid, werkgroep onthaal van nieuwe mede-
werkers en leerlingen, werkgroep dementie (hier 
hebben twee collega’s de opleiding referentie de-
mentie bekomen eind 2014), werkgroep vroegtijdi-
ge zorgplanning (hiervan hebben de leden ook een 
bijscholing gevolgd en er werd deelgenomen aan 
een project van de Koning Boudewijnstichting), 
werkgroep geestelijke gezondheidszorg, werkgroep 
medicatie. De werkgroep ergonomie werd opgestart 
in september 2014.
Ook onze werkgroep tweede interventieploeg (TIP)
heeft weer maandelijks gezorgd voor de nodige op-

frissing rond het mogelijke brandgebeuren in Huize 
Nazareth voor de medewerkers.

Ook aan de infrastructuur werden vernieuwingen 
aangebracht: er werden vier nieuwe woongelegen-
heden in gebruik genomen. Daarnaast werd een 
badlift met weegschaal aangekocht en 48 hoog-laag 
bedden die de zorg ergonomischer kunnen laten 
verlopen.

Tweemaandelijks vindt er in onze organisatie een 
CRA overleg plaats. Maandelijks nemen de CRA’S 
deel aan elke verpleegafdeling voor ons multidisci-
plinair overleg.

Uitdagingen voor 2015
Inzet medewerkers

In 2015 zal de inzet van medewerkers worden be-
studeerd in functie van een kwaliteitsvolle zorg-
verlening. Door eenzelfde aantal medewerkers op 
andere momenten in te zetten, kan meer aandacht 
worden gegeven aan de bewoners en is de werking 
ook voor de medewerkers zelf aangenamer. 

Ivm incontinentiebeleid wordt in 2015 gestart met 
het doorslaapbeleid in april voor de afdeling Sint-Jo-
zef en Sint-Franciscus, met als voorname doelstel-
ling de mensen een goede nachtrust te kunnen bie-
den. Hier spelen ook onze VIPS (verantwoordelijke 
incontinentie personen) een belangrijke rol in.

Werkgroepen

In januari 2015 is de werkgroep palliatieven opge-
start, alsook de overkoepelende werkgroep een-
zaamheid.

PREZO

PREZO is een kwaliteitssysteem dat binnen Huize 
Nazareth wordt opgestart in 2015. Voor elk thema 
vanuit dit systeem worden er verschillende mede-
werkers betrokken uit de zorg en dit voor elk disci-
pline. Samen vullen zij samen met de kwaliteitscoör-
dinator zelfevaluaties in. Thema’s die een positieve 
evaluatie krijgen, hebben een groene kaart, thema’s 
die moeten worden bijgestuurd, krijgen een oranje 
of rode kaart naargelang de werkpunten. Op deze 
basis bepalen we prioriteiten. Het is wenselijk ‘kwa-
liteit’ als thema te kiezen en een cultuur van voort-
durende verbetering langzaam maar zeker binnen 
de organisatie te laten ontwikkelen. Er wordt aan de 
thema’s gewerkt volgens de PDCA-cyclus. 

VTO-beleid

WZC Huize Nazareth bouwt verder aan een gedegen 
VTO-beleid, waardoor medewerkers de kans krijgen 
zich bij te scholen en bij te dragen aan een evidence 
based-zorgverlening. Wettelijk moeten medewer-
kers zich jaarlijks een aantal uur bijscholen, maar 
binnen de organisatie wordt VTO voornamelijk als 
een stimulans gezien voor de persoonlijke ontwik-
keling van iedere medewerker.

Samenwerkingsverbanden

Aangezien WZC Huize Nazareth een aantal bewo-
ners verzorgt met een psychiatrische achtergrond, 
wordt een beroep gedaan op de expertise van de 
psychiatrische kliniek Alexianen Tienen. In die-
zelfde lijn wordt gestreefd naar een samenwerking 
met het ontmoetingscentrum (OC) van het team ac-
tivering van de Alexianen Zorggroep Tienen. Doel 
hiervan is deze bewoners extra activiteiten aan te 
bieden, begeleid door medewerkers van het OC.   
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Overkoepelend CRA-overleg HN en 
Sint Alexius

In 2015 vindt er 5 keer een overkoepelend CRA over-
leg plaats, samen met de stuurgroepen van beiden 
wzc’s.

Werkpunten risicoanalyse

Uit de risicoanalyse die in 2014 werd uitgevoerd, 
werden een aantal werkpunten geselecteerd waar-
onder: rolconflict en rolambiguïteit, vaardigheids-
benutting (competentie is vaardigheid, kennis en 
kunde), gebrek aan inspraak, herstelnood, gebrek 
aan communicatie, die in 2015 verder worden uitge-

werkt. Zo zal er onder meer worden gewerkt aan de 
ontwikkeling van functie- en competentieprofielen 
voor elk medewerkersprofiel, zodat de verwach-
tingen en competenties transparant zijn. In 2015 
is dit uitgewerkt voor aandachtpersonen en zorg-
kundige, alsook voor verpleegkundige. Een ander  
werkpunt is het aanboren van de competenties van 
de medewerkers, inspraak en communicatie en her-
stelnood. 

We hebben een voorlopige erkenning voor het  
lokaal dienstencentrum zodat we nu voluit  
kunnen gaan met de uitwerking van verschillende 
initiatieven. Er zijn twee centrumleiders aangesteld 
(Linda Vandeven en Ulrieke Gielen).
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Administratief en
financieel beleid
Administratief
WZC Sint-Alexius

De diverse erkenningen van woonzorgcentrum 
Sint-Alexius zijn ten opzichte van 2013 ongewijzigd 
gebleven. WZC Sint-Alexius is erkend voor:

 - 11 bedden ROB
 - 49 bedden RVT
 - 5 bedden kortverblijf
 - 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
 - 1 lokaal dienstencentrum

WZC Huize Nazareth

De erkenningen van woonzorgcentrum vzw Huize 
Nazareth zijn eveneens ongewijzigd tegenover het 
vorige boekjaar:

 - 54 bedden ROB
 - 106 bedden RVT
 - 11 assistentiewoningen
 - 26 woningen voor ouderen
 - 1 lokaal dienstencentrum

Financieel
De RIZIV-forfaits

WZC Sint-Alexius:  
 - vanaf 1 januari 2014: 66,20 EUR
 - vanaf 1 april 2014: 66,34 EUR

(65,18 EUR in 2013)

WZC Huize Nazareth:
 - vanaf 1 januari 2014: 51,64 EUR
 - vanaf 1 april 2014: 51,74 EUR

(47,82 EUR in 2013)

De dagprijs

WZC Sint-Alexius:
 - vanaf 1 januari 2014: 46 EUR
 - vanaf 1 juni 2014: 47 EUR

WZC Huize Nazareth:
 - vanaf 1 januari 2014: 46 EUR (varieert tussen 

40,34 tot 51,07 EUR naargelang type van kamer)
 - vanaf 1 juli 2014: 47 EUR (varieert van 41,15 EUR  

naar 52,07 EUR naargelang type van kamer)

Opbrengsten

WZC Sint-Alexius
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen  
3.774.122 EUR en zijn met +/- 6,6 % gestegen tegen-
over het boekjaar 2013. De voornaamste redenen 
voor deze stijging zijn de aanpassing van de dagprijs 
en de stijging van het RIZIV-forfait. Het RIZIV-forfait 
stijgt ten gevolge van de toegenomen zorggraad van 
de bewoners. Tevens zijn de opbrengsten boven-
norm personeel en eindeloopbaanregeling fors ge-
stegen.

WZC Huize Nazareth
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen  
7.333.659 EUR en zijn met +/- 5,6 % gestegen tegen-
over het boekjaar 2013. De voornaamste redenen 
zijn de stijging van de dagprijs en de stijging van 
het RIZIV-forfait. Het RIZIV-forfait is gestegen met 
maar liefst 8,2 % en dit ten gevolge van het efficiën-
ter inzetten van de juiste personeelsprofielen tegen-
over de gescoorde Katz-schalen. In 2014 werd een 
hogere bezetting gehaald door het creëren van drie 
bijkomende kamers en dit binnen de erkenning. Te-
vens zijn de opbrengsten bovennorm personeel en 
eindeloopbaanregeling fors gestegen.
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Kosten

WZC Sint-Alexius
De totale bedrijfskosten bedragen 3.683.512 EUR en 
zijn gestegen met +/- 7,92 %.
De personeelskosten bedragen 2.696.005 EUR 
en maken 73 % uit van de totale kosten. Het WZC 
Sint-Alexius telt 48,04 personeelseffectieven, een 
stijging van 1,39 tegenover 2013.

WZC Huize Nazareth
De totale bedrijfskosten bedragen 6.610.651 EUR en 
zijn lichtjes gedaald (- 27.887 EUR). Deze daling is 
te wijten aan: 
 - het voor de eerste keer tellen van de voorraad wat 

een voorraadwijziging met zich meebrengt van 
25.876,50 EUR

 - de energiekosten die daalden met 24.062 EUR. 
Vooral de kosten van gas daalden spectaculair 
enerzijds door een prijsdaling van 12 % en ander-
zijds door een lager verbruik van 4 %.

 - in 2013 werd een provisie aangelegd voor mogelij-
ke saneringskosten van de grond ten gevolge van 
een olielek uit het verleden. Na diverse boringen 
en onderzoeken heeft OVAM beslist dat niet moet 
worden overgegaan tot een sanering van de grond. 
De aangelegde provisie van 89.000 EUR kon dus 
worden teruggenomen in de opbrengsten.

 - de betaalde intresten op leningen daalden met 
29.899 EUR. Het aflopen van enkele leningen, een 
herziening van de rentevoet en het niet meer aan-
gaan van nieuwe leningen sinds 2012 waren er de 
reden voor.

 - in 2014 werd één woonrecht terugbetaald. Dit be-
tekent dat 75 % van het oorspronkelijke bedrag 
werd terugbetaald en dat 25 % als opbrengst kon 
worden geboekt. Het gaat om 29.747 EUR.

Resultaat

WZC Sint-Alexius
WZC Sint-Alexius sluit af met een positief resul-
taat van 126.068 EUR. Dit bestaat uit een bedrijfs-
resultaat van 90.610 EUR, een financieel resultaat 
van 26.663 EUR en een uitzonderlijk resultaat van  
9.655 EUR.

Indien de resultaten van de laatste drie jaren wor-
den vergeleken wordt een dalende trend vastge-
steld:
2012: 240.419 EUR
2013: 160.360 EUR
2014: 126.068 EUR

WZC Huize Nazareth
WZC Huize Nazareth sluit af met een positief resul-
taat van 695.341 EUR. Dit bestaat uit een bedrijfs-
resultaat van 723.008 EUR, een financieel resultaat 
van -59.839 EUR en een uitzonderlijk resultaat van 
32.172 EUR.

In WZC Huize Nazareth kan een duidelijke positieve 
trend worden vastgesteld:
2012: 212.207 EUR
2013: 239.263 EUR
2014: 695.341 EUR

In Huize Nazareth waren er in 2014 duidelijk een 
aantal éénmalige factoren die hebben geleid tot dit 
goede resultaat, o.a. de waardering van de voor-
raad, een uitzonderlijke opbrengst door de terug-
betaling van een woonrecht, het terugnemen van 
een provisie voor OVAM en een forse daling van de 
energiekosten. Tel daarbij dan nog de forse stijging 
van het RIZIV-forfait.
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Facilitair beleid

Facilitaire dienst
De facilitaire dienst staat in voor het verzorgen van 
de maaltijden, het onderhoud en beheer van de 
gebouwen, toestellen en installaties en het aan-
koopbeleid voor woonzorgcentrum Sint-Alexius en 
woonzorgcentrum Huize Nazareth. 

Daar facilitair directeur Jan Delahaye zijn pen-
sioen ziet naderen, werd 2014 ingezet met de  
indiensttreding van adjunct-facilitair directeur 
Veerle Cosemans. Zij startte in een halftijdse  
functie waarna Jan Delahaye in de loop van het  
jaar zijn werkuren reduceerde. De bedoeling is om 
de facilitaire dienst samen te leiden waarbij elk  
een deel van het werkterrein voor zijn rekening 
neemt.

Facilitair directeur Adjunct-facilitair directeur

 - Ouderenzorg/Hestia
 - Technische dienst
 - Keuken operationeel
 - Bouwproject Park Passio-

nisten

 - Psychiatrische kliniek
 - Huishoudelijke dienst
 - Keuken werking toekomst
 - Verbouwing cafetaria/keu-

ken

Voedingsdienst

Het voorbije jaar werden de plannen voor de  
verbouwing van cafetaria/keuken en de nieuwbouw 
Park Passionisten uitvoerig besproken en werd  
gestart met de uitbouw van de cafetaria. Het zal  
een grote uitdaging worden om gedurende de  
verschillende bouwfases de keuken draaiende te 
houden en te voldoen aan alle eisen rond HACCP, 
die nauw worden opgevolgd in samenwerking met 
preventieadviseur Liesbeth Delsiene.

In WZC Huize Nazareth werd de oude bandafwas-
machine vervangen door een kapafwasmachine 
en werd op elke afdeling een industriële vaatwas-
machine geïnstalleerd als voorbereiding op de  

verhuis van de keuken naar de centrale locatie in 
de kliniek.
Zowel de keuken van het ziekenhuis als van  
Huize Nazareth kreeg een audit van het FAVV.  
In Tienen was deze gunstig zonder opmerkingen,  
in Huize Nazareth gunstig met opmerkingen die 
vooral verband hielden met de afronding van de in-
stallatie van de nieuwe wasstraat. Herkeuring door 
het FAVV was niet nodig.

Huishoudelijke dienst

In 2014 werden organisatorische aanpassin-
gen doorgevoerd op de huishoudelijke dienst.  
De eerste maanden van het jaar werd er vooral  
ingezet op een efficiëntere organisatie, waarbij  
vaste diensten werden herbekeken qua  
oppervlakte, ideaal en minimaal aantal uren voor 
basisonderhoud en het ideale tijdsstip om de poets-
ploeg in te zetten op de verschillende locaties. 
Dit hele proces resulteerde in een aantal perso-
neelswissels om alle locaties optimaler te kunnen 
schoonmaken. 

In woonzorgcentrum Huize Nazareth werd Sonia 
Tampier begin 2014 als voorwerkster aangesteld. 
Daar de grootte en de huidige staat van het WZC 
de onderhoudsploeg voor de nodige uitdagingen 
stelt, werd er meer ondersteuning gevraagd van de 
diensthoofden. Om hieraan tegemoet te komen wer-
den er twee vast voormiddagen per week afgespro-
ken dat Linda Vancraywinkel aanwezig zou zijn in 
Huize Nazareth zodat er ook voor deze onderhouds-
ploeg de nodige ondersteuning werd gecreëerd.

Verder werd er zowel achter als voor de schermen 
hard gewerkt aan het op punt stellen van de actie-
punten weerhouden vanuit de norm infectiepre-
ventie van NIAZ, items die voor een zeer groot deel 
terug gekoppeld dienen te worden naar de huishou-
delijke dienst.
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Technische dienst

Ook de technische dienst heeft het voorbije jaar niet 
stilgezeten. 

Na heel hard en intensief werken kon ook het nieu-
we serverlokaal in gebruik worden genomen en ver-
huisden de informaticamedewerkers naar nieuwe 
burelen. Dit maakte op zijn beurt weer ruimte vrij 
voor een eigen stoelendans op de technische dienst. 

Het opvolgen van de bouwwerken bij de uitbouw 
van de cafetaria en de voorbereidende overlegmo-
menten voor het project-Park Passionisten eisten 
hun deel van de kostbare tijd. 

In Huize Nazareth werden enkele lokalen omge-
bouwd tot bewonerskamers, een collector in het 
stookhuis vervangen, de oude verwarmingsketels 
in het Godison vervangen door één nieuwe ketel, 
de afwasmachines geïnstalleerd op de afdelingen 
en in de keuken, enz. Het aantal dagelijkse techni-
sche interventies blijft hier echter ook zeer erg hoog 
omwille van de ouderdom van de gebouwen en de 
installaties.

Aankoopbeleid

Het overgrote deel van de aankopen gebeurt via het 
centraal magazijn en de technische dienst (medica-
tie en medische toestellen via apotheek). Door de 
nieuwe wet op de overheidsopdrachten verloopt 
de procedure strikter dan de afgelopen jaren. Vanaf 
een bepaald grensbedrag dient er een lastenboek 
opgesteld waarin de vereisten voor de aankoop wor-
den beschreven. Dit brengt extra werk met zich mee 
waardoor bepaalde aankopen minder vlot kunnen 
verlopen. 

Voor Huize Nazareth werd er, in overleg met de be-
trokken medewerkers, een lastenboek opgesteld 

voor de aankoop van hoog-laagbedden over een pe-
riode van 3 jaar.
 
Op het niveau van BVL zijn er verschillende dossiers 
lopende waarbij medewerkers van het de facilitaire 
dienst hun expertise proberen mee te geven:

 - Schoonmaakproducten en machines – Elke Bro-
sens

 - Vis – Rachel Thiry en Tim Oosterlinck
 - Ongediertebestrijding – Rachel Thiry
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Overkoepelende  
werking
Sint-Alexius en  
Huize Nazareth
Aanstelling kwaliteitscoördinator

In juni 2014 werd een kwaliteitscoördinator aan-
gesteld, die deze functie uitoefent in beide WZC. 
Naar aanleiding van de optimalisatie van de kwali-
teitshandboeken, wordt er volop werk gemaakt van 
het actualiseren en uitwerken van procedures. 

Dit gebeurt op een efficiënte en effectieve manier, in 
samenspraak met de medewerkers. 

De nodige voorbereidingen worden eveneens ge-
troffen om vanaf 2015 in WZC Sint-Alexius en in WZC 
Huize Nazareth aan de slag te gaan met het kwali-
teitssysteem PREZO Woonzorg.

Procedures geneesmiddelen

In 2014 implementeerde WZC Huize Nazareth de ro-
botisering voor het klaarzetten van medicatie. Om 
dit in goede banen te leiden, werden procedures uit-
gewerkt (wat indien zich een medicijnincident voor-
doet, hoe werkt de noodkast…). Deze procedures 
werden geïmplementeerd in beide woonzorgcentra, 
en dragen bij tot een verbetering van de kwaliteit 
van de geneesmiddelenwerking.

Valregistratieformulier 

Door gezamenlijk overleg te plegen met de kinesis-
ten van WZC Huize Nazareth en WZC Sint-Alexius 
wordt er werk gemaakt van een gemeenschappelijk 
valincidentenformulier. Dit maakt het mogelijk om 
knelpunten makkelijker te ontdekken en hiervoor 
oplossingen te zoeken.
De registratie van valincidenten maken het even-

eens mogelijk om de indicator valincidenten voor 
de Vlaamse overheid correct te registreren.

Momenteel wordt overleg gepleegd over de ontwik-
keling van een motorisch bilan bij opname en op-
volging van de bewoner tijdens het verblijf in het 
woonzorgcentrum (wat is het valrisico voor deze 
bewoner en welke mogelijkheden zijn er nog op het 
vlak van mobiliteit?).
 
Overkoepelende plannen WZC Sint- 
Alexius en WZC Huize Nazareth

De twee woonzorgcentra slaan de handen in elkaar 
om gezamenlijk projecten uit te werken. Het is daar-
bij belangrijk dat beide huizen hun eigen identiteit 
bewaren, maar dat de fundamentele aspecten van 
de werking gezamenlijk worden onderzocht.

Overkoepelende stuurgroep

Op regelmatige basis zullen er overkoepelende 
stuurgroepen doorgaan zodat uitwisseling en sa-
menwerking mogelijk wordt gemaakt. 

In december 2014 vond een eerste overkoepelende 
stuurgroep plaats rond “kwaliteit”. Dit betekende 
een eerste stap naar de start, in januari 2015, van het 
integraal sectorspecifiek kwaliteitssysteem PREZO 
Woonzorg. Dit kwaliteitssysteem stelt de bewoner 
centraal en betrekt medewerkers en beleidsmakers. 
Alle aspecten van het leven en de zorg van de be-
woners en van de organisatie, 60 in totaal, worden 
onder de loep genomen om een stand van zaken op 
te maken en doelstellingen te bepalen. 
Dit gebeurt op een projectmatige manier, waarin 
probleemstelling, doelstelling, stappenplan, ver-
antwoordelijkheden, middelen, evaluatie en com-
municatie worden uitgewerkt en in een concreet 
tijdspad gegoten. Het wordt een meerjarenplan van 
werken aan excellentie waarvan de fundamenten in 
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2015 worden gelegd. 

Het proces staat echter niet vast op voorhand: de 
WZC gaan zelf op zoek naar een manier om efficiënt 
te werken, de medewerkers actief te betrekken en 
vooral de bewoner centraal te stellen. 
Het proces wordt in Sint-Alexius en Huize Nazareth 
apart doorlopen, omdat ieder huis zijn eigen cul-
tuur heeft, een eigen structuur, eigen doelgroepen 
en een eigen manier van werken. Daar waar er geza-
menlijke projecten kunnen worden opgezet, wordt 
ook niet nagelaten om dat te doen.

Thuiszorgondersteunende dienst

De sociale dienst van WZC Huize Nazareth en WZC 
Sint-Alexius, de sociaal verpleegkundigen van het 
CDV en van het LDC maken deel uit van de thuiszor-
gondersteunende dienst.
Vragen van ouderen of mantelzorgers worden 
steeds onderzocht vanuit de wens om de oudere een 
zo gepast mogelijk antwoord te kunnen bieden. Het 
uitgangspunt daarbij blijft de oudere zo lang moge-
lijk in de thuisomgeving te laten op een kwaliteits-
volle manier. Ondersteuning van de mantelzorgers 
is daarbij essentieel. 

Een gemeenschappelijke wachtlijst voor de initia-
tieven in ouderenzorg van de Alexianen Zorggroep 
Tienen maakt het mogelijk dat ouderen sneller wor-
den geholpen.

Overkoepelende visie ouderenzorg

Tegen 17 juli 2017 wordt gezamenlijke visie op ou-
derenzorg uitgewerkt voor de Alexianen Zorggroep 
Tienen. Dit kadert in het beleidsplan van de Broe-
ders van Liefde.

Hoogtepunten
Dag van de Zorg – 16-03-2014
De voorbije jaren ontpopte ouderenzorg zich tot een 
belangrijk onderdeel van de Alexianen Zorggroep 
Tienen. Dag van de Zorg leek dan ook het uitgele-
zen moment om de verschillende initiatieven en de 
werking van onze organisatie voor te stellen aan 
alle geïnteresseerden.
Op zondag 16 maart 2014 openden WZC Huize Naza-
reth en WZC Sint-Alexius hun deuren: de medewer-
kers maakten de bezoekers wegwijs in de werking, 
het dagverloop en de diensten die worden georgani-
seerd vanuit het centrum voor dagverzorging en het 
lokaal dienstencentrum. 

Ook op de site Park Passionisten werden de hele 
dag presentaties gegeven over het innovatieve 
bouwproject dat later dat jaar van start ging. Door 
de samenwerking met de sociale huisvestingsmaat-
schappij wordt te midden van de stad een groene 
woonzorgwijk gebouwd.

In totaal werden er 550 bezoekers geteld: een suc-
ces!
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Broeders van Liefde

Sector 
verzorgingsinstellingen
Terugblik 2014

Het voorbije jaar 2014 zette alweer één en ander in 
beweging in onze sector. Zo werd het voorbije jaar 
de 6e staatshervorming uitgerold, waardoor PVT, 
Beschut Wonen, Verslavingszorg en Ouderenzorg 
vanaf juli volledige Vlaamse bevoegdheid werden. 
De komende jaren zal blijken hoe Vlaanderen deze 
zorgvormen zal organiseren en vooral ook subsidië-
ren. Het ziet er meer en meer naar uit dat “persoons-
volgende financiering” daarin een plek zal krijgen. 
Een uitdaging voor ons om ons aanbod nog meer op 
maat uit te bouwen van de patiënt en de bewoner.

Nog in 2014 werd voor het eerst een GGZ-dienst, 
m.n. de uitbating van het forensisch psychiatrisch 
centrum in Gent, via de wet op de overheidsop-
drachten toegewezen aan een commerciële speler. 
Het prikkelt ons om nog scherper onze kwaliteit van 
zorg te bewerkstelligen, alsook om deze zichtbaar te 
maken. Zo wordt in onze WZC actief gewerkt met de 
resultaten van de verplichte registratie kwaliteitsin-
dicatoren, alsook met het PREZO-model. En in vele 
van onze ziekenhuizen werd effectmeting opgestart 
of uitgebreid. 

Onze ziekenhuizen participeerden verder aan de ge-
meenschapsgerichte vormen van GGZ-zorg (mobiele 
teams). Daarbij vervolmaken onze zorgmedewer-
kers zich via vorming in het herstelgericht werken. 
Van bij de opname van de patiënt werken we reeds 
aan de resocialisatie en rehabilitatie, en willen we 
hem leren om een zo normaal mogelijk leven te la-
ten leiden in zo normaal mogelijke omstandigheden 
in zijn natuurlijk milieu.

De patiënt met een chronische psychiatrische aan-

doening, vraagt een integrale opvolging en bena-
dering. Doorheen de verschillende stadia van zijn 
ziekte, heeft hij mogelijk verschillende expertises 
van zorg nodig. Soms ambulant, dan tijdelijk resi-
dentieel, dan eerstelijnszorg… Deze aansluitende 
zorg wordt binnen een netwerk van zorgactoren 
aangeboden, waaraan wij met onze GGZ-expertise 
ook in 2014 zeer actief hebben bijgedragen. 

De uitdagingen in de zorg zijn talrijk en niet van 
de minste. De voornaamste algemene uitdaging in 
mijn beleving is de solidariteit in de samenleving 
beschermen. Garanderen dat zorg kwalitatief, be-
taalbaar en toegankelijk blijft voor alle mensen, 
en dat in budgettair moeilijke tijden, is een grote 
bekommernis. Vanuit onze Missie blijven wij opko-
men voor de meest kwetsbaren. Dit geldt a fortiori 
in de sector GGZ, waar patiënten nog al te vaak niet 
sterk en mondig genoeg zijn om hun rechten uit te 
oefenen.

Stefan Van Sevecotte
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Praktische informatie
en links

Neem contact op met onze organisatie:

WZC Sint-Alexius
Alexianenweg 27
3300 Tienen
T 016/81 59 02
F 016/80 78 30

WZC Huize Nazareth
Goetsenhovenplein 22
3300 Tienen
T 016/80 27 06
F 016/82 23 20

Park Passionisten
Aarschotsesteenweg 3
3300 Tienen

Ook op onze website vindt u informatie over onze werking, evenals onze contactgegevens: 
www.alexianentienen.be






