Verpleging, verzorging & animatie
De verpleging en verzorging vormen een belangrijk aspect in de zorgverlening. Wij bieden
aangepaste ondersteuning zowel op vlak van dagelijkse verzorging als op medisch vlak. Dit
wil zeggen dat de medewerkers helpen bij de dagelijkse hygiëne, het aan- en uitkleden en bij
de medicatie, het aanleggen van zwachtels, wondzorg enzovoort.
24 op 24 uur is er verpleegkundige zorg aanwezig om deze continuïteit te garanderen.
Iedere bewoner kan bijkomend beroep doen op een medewerker die het peter- meterschap
op zich neemt en die instaat voor bijzondere aspecten in de zorg.
De kinesitherapeut werkt sterk rond het zo lang mogelijk bewaren en onderhouden van de
mobiliteit bij de ouderen. Hij verstrekt de voorgeschreven zorghandelingen van de arts.
Daarnaast besteedt hij ook aandacht aan een juiste zit- en lighouding, goed en veilig
schoeisel, het aanvragen van een loophulpmiddel of rolwagen enzovoort. Op geregelde
tijdstippen worden bewegingsactiviteiten georganiseerd. Wekelijks is er een turnsessie.
Sensibilisatie van alle medewerkers over de hedendaagse hef- en tiltechnieken krijgt
eveneens veel aandacht.
Ergotherapie heeft als doel het algemeen functioneren van bewoners zo optimaal mogelijk te
houden. Dit betekent dat er veel aandacht gaat naar activiteiten uit het algemeen dagelijks
leven zoals zich wassen, aan- en uitkleden, eten, … Wanneer de dagelijkse activiteiten
moeilijker worden verstrekt de ergotherapeut advies omtrent hulpmiddelen.
Maar naast de fysieke zorg is er ook aandacht voor de tijdsbesteding en belevingswereld. De
dagbesteding heeft een interactief karakter en is afgestemd op de specifieke behoeftes en
interesses van de bewoners. De bewoners kunnen deelnemen aan tal van activiteiten. Er zijn
individuele activiteiten zoals relaxatie en verwennamiddagen. En tal van groepsactiviteiten
zoals gespreksgroepen, kookactiviteiten, spelnamiddagen, uitstappen, optredens,
zangvoorstellingen, vieren van verjaardagen …Deze grote bedrijvigheid wordt gerealiseerd
door het animatieteam, met de steun van de andere disciplines in huis en door een grote
groep vrijwilligers die steeds paraat staan. In overleg met de bewoners zorgen we ook
steeds voor gepaste inkleding en verfraaiing van het woonzorgcentrum.

Voor meer informatie, neem contact op met het hoofd bewonerszorg:
Anja Vandenbossche, hoofd bewonerszorg
Anja.vandenbossche@ocmwhoegaarden.be
Tel: 016/80.40.02 (van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u)

