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familieraad 12/09/2022 - in de Orangerie 
aanwezige familie namiddag: dhr. Dewulf, dhr. Deleu, mevr. Deleu, 

mevr. Vandendriessche  

aanwezige familie avond: dhr. Pinoy, dhr. Jodts, mevr. Seynaeve, 

mevr. Pattyn, mevr. Stragier, dhr en mevr. Verhamme , mevr. Foulon 
 

aanwezige medewerkers: psychosociaal begeleider, 

hoofdverpleegkundige afdeling 3, algemeen directeur en Yessie 

Vanderhispaillie (enkel voor de avondsessie)  

verslaggevers: hoofdverpleegkundige afdeling 3 , algemeen directeur en 

Yessie Vanderhispaillie  

agendapunten:  

Deze vergadering werd ondersteund door een PowerPoint presentatie. 

 

 

1. Opvolging familieraad maart: 

Verslag werd overlopen en goedgekeurd. 
 

Plafondtegel in Orangerie dient nog vernieuwd worden. 
 

opmerking familie : oproep om natte was eerst te laten drogen dan pas 
in wasmand. Dit blijft toch wel een knelpunt, nl. natte washandjes op 

handdoeken. Knelpunt dat afspraken niet altijd door iedereen worden 
gevolgd  

 
actie: wordt terug meegenomen naar de zorgteams, alsook naar Tessa 

(trajectbegeleider). 

 
opmerking familie: Bij wie kunnen we terecht bij klachten?  

 
antwoord: iedere medewerker kan een klacht ontvangen, maar moet die 

zo nodig doorgeven indien hij/zij deze zelf niet kan oplossen. Daarnaast 
hebben we ook een ombudspersoon. We zullen haar voorstellen in de 

volgende familieraad. 

 

2. Jaarverslag 2021 ligt ook ter inzage aan het onthaal. 

I.v.m. overlijden en infodoorstroming van een bewoner t.o.v. de 

andere aanwezige familie.  
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Voorstel van een aanwezige familielid wordt opgenomen, nl. bij overlijden 

vragen aan de familie of men dat mag doorgeven aan de buren. 

Daarnaast zal de werkgroep palliatief nakijken hoe we het gedenkhoekje 

beter zichtbaar kunnen maken.  

I.v.m. klachten werden deze waarbij familie ontevreden bleef, toch nog 

eens anoniem toegelicht.  

I.v.m. medicijnincidenten: familie vraagt of dat de groep niet terug 

beperkt kan worden, t.t.z. terug enkel de verpleegkundigen. 

antwoord: alle zorgkundigen die instaan voor medicatiebedeling hebben 

een opleiding gevolgd en een examen afgelegd. Omwille van de vele 

afwezigheden is het voorstel niet haalbaar. 

Naar aanleiding van de meldingen i.v.m. medicatie op tv en radio 

leeft er toch ook bij de aanwezige familie of er voldoende toezicht is.  

antwoord: momenteel is de trajectbegeleider steeksproefgewijs de 

medewerkers aan het opvolgen of ze de afspraken correct volgen.  

Daarnaast zal zij instaan om alle nieuwe medewerkers, studenten,… 

hierover in te scholen. We zullen in de volgende gebruikersraad feedback 

geven over de resultaten.   

I.v.m. vernieuwen WIFI en telefonie: enkele familieleden melden dat 

het beantwoorden van telefonie nog niet goed loopt. Ze moeten heel lang 

wachten vooraleer er opgenomen wordt. 

 

antwoord: er zal hier terug actie op gezet worden, samen met de 

management assistent. Ook wordt er nog eens doorgegeven dat er aan de 

verpleegpost ook een bel hangt om een medewerker te bereiken (vooral 

op team 4 is het niet eenvoudig iemand te vinden). 

 

3. Zorgaspect : voeding- slikstoornissen-ondervoeding. 

De aanpak van gezonde voeding alsook de aanpak bij slikstoornissen en 

het voorkomen van ondervoeding werd toegelicht, door de algemeen 

directeur, hoofdverpleegkundige afdeling 3 en Yessie (in de avondsessie)  

Een familie merkt op dat ze niet wist dat er hier zo’n werking en 

procedure aan vast hangt om ervoor te zorgen dat mensen als mogelijk 

voldoende gezonde voeding zouden krijgen. 
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Een familie vraagt of familie geïnformeerd wordt, als er wijzigingen 

zijn. 

 

antwoord: de ergotherapeut zegt dat het communiceren naar familie zeer 

belangrijk is, daar familie bv. koeken meebrengt. Als de voeding gemixt 

wordt is een koek misschien gevaarlijk en kan dit door goede 

communicatie voorkomen worden.  

4. Resultaten bevraging mantelzorg en verder te nemen stappen. 

Toelichting door Els. 

We stellen vast dat bij 25% van de mensen die de vragenlijst ingevuld 

hebben, de zorg voor hun familielid toch doorweegt. 

We willen hier voldoende steun bieden door o.a. in het woonzorgoverleg 

na te gaan of we iets kunnen bijsturen. Daarnaast is er een infosessie 

voorzien in het najaar. Voor de partners van bewoners met dementie, 

wordt de praatgroep terug opgestart. 

 

Varia:  

Een familielid merkt op dat er in het weekend niet door alle medewerkers 

spontaan goedendag gezegd wordt. 

 

antwoord: project we doen HART ons BEST wordt toegelicht door Els. 

Een familielid vraagt of procedures ook aangepast worden, bv. rond 

telefonie. 

 

antwoord: niet alle procedures worden ieder jaar bijgestuurd, maar 

hiervoor hebben we een planning. Indien nieuwe projecten opgestart 

worden, wordt er onmiddellijk ook een richtlijn afgesproken. We zullen in 

december onze kwaliteitswerking toelichten. 

Een familielid merkt op dat medewerkers soms luidruchtig in de gang 

zijn, ze spreekt ze zelf onmiddellijk hierop aan en spreken dan wel stiller.  

Een familielid vraagt waarom het venster niet helemaal open kan, 

zeker in de hitteperiode was dat vervelend. 

 

antwoord: dit mag niet omwille van de veiligheid, bewoners zouden uit het 

venster kunnen vallen. Om dit te voorkomen, kunnen de ramen enkel 

openkantelen. 
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Heel veel wijzigingen in huis, kan er tussentijds gecommuniceerd 

worden. Bv. medewerkers die naar een andere afdeling gaan werken, 

nieuwe leidinggevenden,… 

 

antwoord: we zijn aan het kijken om evt. met een maandelijkse 

nieuwsbrief te werken. Momenteel doen we dit wekelijks voor onze 

medewerkers.  

 

Familieraad december: 

• voorstelling wie-is-wie in huis: o.a. ombudspersoon 

• resultaten opvolging procedure medicatie 

• feedback rond opvolging beloproepen 

• kwaliteitszorg: hoe opvolgen van procedures 

• mantelzorg  

• beleidsplan 2023  


