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Terugblik
Terugblik
Op de Wende organiseerde de studente een muziekquiz.
De deelnemers genoten met volle teugen van de liedjes van toen!

In de assistentiewoningen draaien de activiteiten weer op volle toeren.
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Pastoraal
nieuws

November …
Het is herfst, de wind raast bijwijlen door de bomen, de bomen verliezen
hun bladeren.
Het is koud en guur, mensen blijven binnen en zoeken elkaars warme
gezelschap op.
Meer dan ooit ervaren jullie wellicht het gemis van iemand heel speciaal,
iemand die jullie innig lief was.
Soms mijmert men dan al eens …

Ach, laat ne keer iets van u horen
Een woordje of zuchtje misschien
Of een simpel tikske op ’t venster
’t is zo stille, zo stille sindsdien
Schrijf ne keer in de wolken
Ene letter ware meer dan genoeg
Of vraag aan de lijster dat ie zingt
Dat ie zingt morgenvroeg
De mensen van weleer
Zij blijven in ons leven
De mensen van weleer
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied
Dat klinkt in stil verdriet
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Ook wij, hier in het woonzorgcentrum de Ruyschaert, denken nog aan de
bewoners van wie we in het voorbije jaar afscheid hebben genomen.
Zij blijven ook hier bij ons leven in onze gedachten, wij willen en kunnen
hen niet vergeten…
Met eerbied en genegenheid noemen wij nog steeds hun naam:
Anny Schuerens
Jenny Vandenbroucke
Nicole Cottyn
Fulvio Iacopucci
Marcella Vandenberghe
Rita Huysentruyt
Maria Vanoverberghe
Rosa Devolder
Raymond Delbare
Monique Calmeyn
Azaire Holvoet
Léanne Huyzentruyt
Michel Vanruymbeke
Julienne Terry
Illiana Deblaere
Luc Cottenier
Geneviève Siemion
Madeleine Wante
Annie Spriet
SAMEN VIEREN

Dond. 4 nov: gebedsdienst met diaken Kris
Woe. 10 nov: gebedsdienst met diaken Kris
Dond. 18 nov: eucharistieviering met priester Luc
Dond. 25 nov: gebedsdienst met diaken Curd
Met warme groeten,
Lieve
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Vaccinatie: een "hot topic"!

De laatste weken en maanden zijn de woorden vaccin en vaccinatie niet
meer weg te denken uit de media.
Zowel de vaccinatie voor Covid-19 als voor de griep kwamen en komen
volop in de kijker te staan. Zo ook in ons woonzorgcentrum.
Laten we het eerst eens hebben over de Covid-19 vaccinatie.
Alle bewoners kregen onlangs een derde prik om hen als kwetsbare groep
zoveel mogelijk te beschermen tegen het Corona-virus. Men constateerde
immers (gelukkig nog niet in onze voorziening) dat er meer en meer
ouderen toch terug ziek werden doordat hun immuniteit aan het dalen was.
Een derde prik om het aantal antistoffen terug op peil te brengen was
daarom een goed idee.
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Onze medewerkers werden eerder dit jaar ook al gevaccineerd (met
voorlopig twee prikken en misschien binnenkort een derde).
Hoeveel medewerkers zich laten vaccineren is een belangrijke aanduiding
van hoe veilig het is in een voorziening: gevaccineerde personen zullen niet
of in veel mindere mate ziek worden en het virus verspreiden naar andere
mensen. De overheid vindt dit gegeven zo belangrijk dat ze dit opvolgt via
een zorgindicator: elke voorziening kan (maar is voorlopig nog niet verplicht)
om de vaccinatiegraad van zijn medewerkers door te geven.
Een overzicht van de vaccinatiegraden van ouderenzorgvoorzieningen (maar
bijvoorbeeld ook van ziekenhuizen) vind je terug op de website
zorgkwaliteit.be .
In woonzorgcentrum De Ruyschaert is meer dan 97% van de medewerkers
gevaccineerd. Daarmee zitten we boven de streefwaarde van 95% die de
overheid vooropstelt, en bovendien ook nog een stuk boven de
mediaanwaarde van alle woonzorgcentra in Vlaanderen.
Tenslotte nog een woordje over de griepvaccinatie. Door de vaccinaties voor
Covid-19 denken veel mensen dat een griepvaccinatie niet meer nodig is of
geen goed idee is.
Niets is minder waar! Een griepvaccin beschermt ouderen (en in feite
iedereen, zeker personen boven de 50 jaar) tegen een al te ernstige vorm
van de griep.
Zo wordt vermeden dat de ziekenhuizen (die al gevuld raken met Covidpatiënten) overvol zouden raken en er mensen zouden zijn die geen of
onvoldoende zorg kunnen krijgen.
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Afdelingsconclaven

De voorbije maanden ging er op elke afdeling een afdelingsconclaaf door
georganiseerd door Stéphanie Van Hauwaert, onze directeur bewonerszorg.
Samen met de personeelsleden van de afdeling werd, gedurende een ganse
namiddag, stil gestaan bij onze gezamenlijke kernopdracht zoals deze is
omschreven in onze opdrachtsverklaring en in de visietekst Wonen en leven
met zorg.
Centraal binnen onze opdrachtsverklaring staan 5 waarden. Deze worden
omschreven on de volgende slagzin: We hebben RESPECT, we zijn
BETROKKEN, we bieden WENSZORG en we doen dit met GOESTING en
BEKWAAMHEID! In functie van het creëren van gedragenheid en om het
belang van deze waarden kracht bij te zetten draagt elk personeelslid deze
waarden dagdagelijks met zich mee op hun badge.

Op het einde van de namiddag maakte elke afdeling zijn TOP-5 op, hun
TeamOntwikkelingsPlan, waarin ze zich engageren om 5 doelstellingen
voorop te stellen voor hun afdeling bij het realiseren van de kernopdracht.
Het betreft voor elke afdeling een doelstelling met betrekking tot:
•
•
•
•
•

De 5 centrale waarden van de opdrachtsverklaring
Een item uit de visietekst
Het levensverhaal van de bewoners
De samenwerking binnen het team en tot slot
Een zorggerelateerde doelstelling
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Op een centrale plaats op elke afdeling zal deze TOP-5 visueel worden
gemaakt en zullen de genomen acties worden weergegeven. Het is
uiteraard ook hier weer de bedoeling om de bewoners en/of hun familie
hierbij te betrekken.
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Jarigen
November
Medewerkers

Bewoners
01 Edouard Smeets
03 Mieke Lejaeghere
04 Odette Uyttenhove
08 Katerina Rojenko
10 Rais Vandenhemel
12 Etienne Declercq
14 Denise Desmet
15 Marc Allegaert
15 Andrea Lesage
15 Noël Vandenbroucke
16 Agnes Debooserie
19 Jean Acke
21 Marie-Paule Lecluyse
23 Nadine Waelkens
28 Diane Roelandts
29 John Peers
30 John Flamand

08 Ines Vanhecke
12 Amber Van Roye
13 Eline Declercq
16 Karolien Verhoest
17 Mario Eeckhout
18 Ibe Lefevere
21 Angelique Degrijse
23 Eileen Delameileure
25 Els Ver Eeckhe
28 Mounia Chahib
29 Joke Vens
29 Zaineb Kaddouri
30 Jelle Vinckier
30 Sylvie Bultynck

Welkom
Welkom aan
Ann Mulier
Jean Paul Van de Putte
Daniël Callens

De waarde van herdenken
is dat we blijven denken
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November seniorenmaand
In deze maand willen we onze bewoners extra in de kijker zetten alsook de
activiteiten wat meer glans en aantrekking geven.
Als kick-off organiseren we op dinsdag 9 november een modeshow met en
voor bewoners.
We trekken met verschillende bewoners en personeelsleden in thema
gerichte klederdracht doorheen het woonzorgcentrum.
Alle kijklustige bewoners kunnen ondertussen genieten van een potje koffie
met druppelke en versnapering.
Tijdens de seniorenweek van 15 tot 21 november worden er op iedere
afdeling activiteiten voorzien in thema van de seniorenmaand.
Op dinsdag 30 november sluiten we de seniorenmaand af met een
optreden van koor “ ’t zinkt” uit Lauwe.
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Wonen en Leven in de Ruyschaert
Naar aanleiding van 30 jaar animatie kreeg de animatiefunctie in de
woonzorgcentra een grondige doorlichting. Vanaf heden spreken we over
de begeleider wonen en leven, woonleefteams en staat het wonen en leven
met zorg centraal in de dagdagelijkse werking van ons woonzorgcentrum.
Wat dit concreet betekent staat omschreven in onze visietekst “Wonen en
Leven met Zorg” . Daarin is opgenomen:
• Een inleiding die de kernopdracht benoemt van datgene wat we dienen
te realiseren nl. bewoner blijft aan het roer staan en heeft zo lang als
mogelijk de REGIE, bewoner voelt zich VERBONDEN, bewoner voelt
ZICH THUIS, bewoner heeft blijvend HOOP EN VERTROUWEN, ervaart
zijn leven als BETEKENISVOL, voelt zich respectvol benadert wat goed is
voor zijn ZELFWAARDEGEVOEL.
• Noodzakelijke cultuurverandering van pure zorgblik naar een
welzijnsblik. Hierbij is een respectvolle bejegening ten aanzien van
onze bewoners en zijn/haar familie erg belangrijk. De voortdurende
dialoog met de bewoner en/of diens familie dient te resulteren in een
vraaggestuurde zorg.
• Het levensverhaal van de bewoner is van cruciaal belang. We nemen
de tijd om de bewoner ECHT te leren kennen zodat we te weten
zouden komen wat te doen om bewoners een zinvolle daginvulling te
bezorgen, betekenisvolle activiteiten aan te bieden, op een respectvolle
manier te benaderen. We betrekken hierbij waar mogelijk ook de
familie.
• Creëren van (huiselijke) sfeer en beleving: we betrekken bewoners en/
of familie bij het inrichten van de kamer, de afdeling in functie van het
creëren van herkenbaarheid, veiligheid, geborgenheid en huiselijkheid.
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• Zinvolle invulling: We staan stil bij welke prikkels bewoners nodig
hebben, wat we een bewoner kunnen aanbieden, waarmee we
bewoners kunnen omringen, waar de bewoner graag vertoeft en wat
nodig is opdat een bewoner zinvolheid zou ervaren. Dit ook op
momenten waarop er niets te doen is.
• Betekenisvolle activiteiten: We hebben zicht op wat bewoners zelf als
betekenisvolle activiteiten ervaren en maken op basis daarvan onze
activiteitenplanning op. Bewoners worden enkel betrokken bij
activiteiten wanneer deze voor hen betekenisvol zijn.
• Woonleefplan: Naast het zorgplan is er ook een woonleefplan. Er wordt
inhoud gegeven aan dit woonleefplan vanuit een gesprek met
bewoner en/of familie waarbij het levensverhaal centraal staat.
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Spelletjespagina
Woordzoeker
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