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Welkom!
Als  u deze brochure in handen heeft, wil dat zeggen dat u bij ons bent komen wonen.
Namens alle personeelsleden en mezelf heet ik u dan ook van harte welkom. Ik hoop ten 
zeerste dat u zal genieten van uw verblijf in ons woonzorgcentrum Ceres.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum was vast geen gemakkelijke beslissing. Met deze 
brochure hopen we u meteen veel uitleg te geven over het leven binnen ons huis, zodat 
alles misschien al vlug wat minder vreemd aanvoelt.

Ceres is een van de twee woonzorgcentra van het IVA (intern verzelfstandigd agentschap) 
verbonden aan het OCMW Menen. Wij waarborgen u een volledige filosofische, 
godsdienstige politieke vrijheid. Die vrijheid wordt verzekerd zonder enig onderscheid op 
welke grond dan ook, zoals: geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of ideologische 
overtuiging, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geboorteafkomst, vermogen, het 
behoren tot een minderheidsgroep of welke andere status ook.

Weet dat u, als bewoner, centraal staat. We willen de zorg die we u zullen aanbieden dan 
ook zoveel mogelijk afstemmen op uw wensen. Communicatie is hiervoor zeer belangrijk 
en daarom organiseren we op regelmatige basis overlegmomenten. Nadat u ongeveer 
een maand bij ons woont, zullen we u uitnodigen ‘op de koffie’ om even het zorgaanbod 
te overlopen. Daarnaast organiseren wij 4 maal per jaar een gebruikersraad. Dat is een 
officieel overlegmoment tussen u en ons. Verderop in deze brochure leest u er meer over, 
maar ik nodig u nu al graag uit op de eerstvolgende samenkomst! 

Nogmaals van harte welkom!

Stefaan Fontaine,
Directeur,
Woonzorgcentrum Ceres



Missie
   

SAMEN
Er zijn vele partners binnen de 
zorg: de bewoner zelf, familie, 
medewerkers, vrijwilligers,…
Alle partijen zijn betrokken bij 
het welzijn van onze bewoners. 
We hopen dan ook op basis van 
wederzijds respect samen op 
pad te gaan.

Betrokkenheid/Wederzijds 
respect

GROOT HUIS
Ons woonzorgcentrum is als het 
ware een groot huis. Er is een 
kamer voor elke bewoner, maar 
daarnaast is er net als in elk 
huis ook nog een keuken, een 
badkamer, een living.
Er zijn nostalgische livings die 
de bewoner terug nemen naar 
de tijd van toen. Een plaats die 

vertrouwd aanvoelt, een plek 
van ontmoeting. Daarnaast 
zijn er ook eigentijdse livings 
met moderne snufjes. Het is 
een open ruimte die uitnodigt. 
Bewoners hebben vrije toegang 
tot alle gemeenschappelijke 
ruimtes in het gebouw.

Vrijheid

THUIS 
We willen dat bewoners zich 
thuis voelen bij ons. We 
hebben geen openingsuren. 
De bewoner is vrij uit te 
nodigen wie hij/zij wil, bezoek 
is zeker welkom. Zo willen 
we bewoners de kans geven 
om hun persoonlijke relaties 
verder te zetten binnen onze 
muren.
Elke afdeling heeft een vast 

team. Bekende gezichten die 
bij je aankloppen voor de 
nodige hulp, een goed gesprek, 
raad, een grapje…

Thuisgevoel/Gastvrijheid

BEWONERS 
ZELF
De bewoner is diegene waar 
het om draait. 
Wij vinden het belangrijk dat 
bewoners hun waardigheid en 
zelfstandigheid behouden. We 
willen bewoners behandelen 
als volwaardige, zelfstandige 
personen door respect te 
tonen voor wie ze zijn, hun 
gewoonten, spullen en privacy.
 
Waardigheid/Zelfstandigheid/
Privacy



KEUZE 
Wij zien de bewoner als een gelijkwaardige partner in de zorg. We willen 
met eerlijke en open communicatie transparant zijn naar de bewoner toe. 
Dit niet enkel wat betreft zorg, maar in alle facetten van het leven hier 
in Ceres. Dit moet de bewoner in staat stellen om zelf de keuze te maken 
wat er met hem/haar gebeurt, niet alleen bij positieve maar zeker ook bij 
negatieve of moeilijke momenten. 

Gelijkwaardig/Eerlijk & Open/Inspraak

EIGEN LEVEN
Het leven van de bewoner start niet hier in Ceres. Geen enkele bewoner is 
dezelfde, ze zijn stuk voor stuk uniek, elk met een eigen verhaal. Wonen, 
leven en zorg komt niet standaard, maar moet persoonlijk ingevuld worden.
Hulp hoeft ook maar geboden worden daar waar nodig. Het is niet de 
bedoeling zomaar het leven van de bewoner over te nemen. Wij geloven 
erin dat de bewoner verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven.

Diversiteit/Uniek/Verantwoordelijkheid

POSITIEF
We willen samen met onze bewoners naar de toekomst 
kijken. We willen dit doen met een positieve bril. 
We willen samen uitzoeken wat de toekomst nog 
voor moois kan brengen. Dit hoeft daarom niet 
altijd groots te zijn, een klein extraatje kan 
misschien de dagelijkse problemen even 
aan de kant zetten.
Ook van ons personeel verlangen we 
een positieve ingesteldheid in de 
werking. We willen dat uit elke 
situatie het positieve beleefd wordt 
en dat dingen die niet liepen zoals 
gewenst, meegenomen worden 
als verbeterpunt met ruimte voor 
feedback.
In Ceres vinden we het dan ook 
belangrijk dat elke werknemer zich 
goed voelt op de werkvloer.

Qualitytime/Positiviteit



Sociale Dienst
U kan bij onze sociale dienst altijd terecht voor een persoonlijk gesprek 

Onze bezoekuren 
Wij hanteren geen strikte bezoekuren.
U bent volledig vrij om bezoek te ontvangen op uw kamer!

betreffende sociale, financiële en/of 
aanverwante zaken.

Katleen Slembrouck 
Zitdag in het woonzorgcentrum : op 
maandag en vrijdag van 9u tot 11u30
Op afspraak : 056 26 77 36
Email : katleen.slembrouck@menen.be



Uw kamer
Elke kamer in Ceres is uitgerust met een bed, een nacht-
kastje, een tafel, een stoel, een zetel, een kleerkast, een 
koelkast en een digitale TV.
In elke kamer vindt u een eigen badkamer met lavabo, 
toilet en douche.
Veel ruimte om eigen meubels mee te brengen is er niet, 
maar als u dat wenst, lukt een klein kastje of rekje vast 
nog wel.



In Ceres proberen we uw levensritme, wensen en 
gewoonten maximaal te respecteren. 
Voorafgaand aan uw verhuis naar Ceres, hebt u 
contact gehad met onze sociale dienst. Zo leren 
we u en uw omgeving reeds wat kennen.  We zullen 
proberen van ons huis, uw thuis te maken. Een 
plaats waar u zich goed voelt en uzelf kan zijn.
De ochtendzorg start om 7u en loopt tot 11u. 
Een team van verpleeg- en zorgkundigen komt 
u ondersteunen of helpen waar nodig. Er is de 
mogelijkheid een douche of eens een bad te nemen. 
Slaapt u graag uit, geen probleem, daar houden we 
zeker en vast rekening mee!
Vanaf 10u30 kunt u dan in de living terecht voor een 
tas dagverse soep en aansluitend om 12u wordt het 
middagmaal geserveerd. Verkiest u uw kamer boven 
de living voor uw maaltijden, dan laat u het ons 
maar weten.
Over de middag kunt even uitrusten. De verpleeg- 
of zorgkundige komt even langs om te zien hoe 
het gaat en of u misschien iets nodig hebt. De 
middagrust wordt afgerond met een potje koffie, 
thee...
Na de middagrust organiseren onze ergo en 
animatie tal van activiteiten. U wordt op uw kamer 
afgehaald voor de activiteit die u wil volgen. De 
activiteiten gaan van 

Het wonen in Ceres

Indien u een sleutel wenst van uw kamer, de 
brievenbus en de kasten, kan u die bekomen 
aan het onthaal.



Het wonen in Ceres



In heel Europa geldt vanaf 25 mei 2018 
een nieuwe Privacywet: de “Algemene 
Verordening voor Gegevensbescherming 
(AVG)”. Helemaal nieuw is die AVG niet. 
In België kennen we al een Privacywet 
sinds 1992. Maar vandaag zijn er heel 
wat nieuwe toepassingen (apps, sociale 
media, ... ) waar iedereen gebruik van 
maakt en waartegen de oude Privacywet 
ons onvoldoende beschermt. Dus waren 
er wat aanpassingen nodig.
De nieuwe privacywetgeving

Bescherming van 
persoonsgegevens,
Recht op afbeelding.
Een woordje uitleg…

Persoonsgegevens? 

Dit zijn alle mogelijke soorten 
van informatie die iets over u 
als persoon onthullen: naam, 
adres, telefoonnummer, email-
adres, geboortedatum, foto’s, 
vingerafdruk, sociale media 
profielen…

De nieuwe Privacywet be-
schermt al deze persoonsge-
gevens van zodra we die met 
anderen delen. Want anderen 
kunnen die gegevens gebrui-
ken. Dat wil zeggen: bekijken, 
opslaan, doorsturen, wijzigen, 
wissen, koppelen,... 

Zo bepaalt de Privacywet regels 
die bedrijven, organisaties en 
overheden moeten volgen wan-
neer ze  persoonsgegevens wil-
len gebruiken. Deze ‘verwer-
kingsverantwoordelijken’ die 
persoonsgegevens verwerken, 
moet zeggen hoe en waarom ze 
dit doen. En, ze moeten ervoor 
zorgen dat de regels worden 
gevolgd.  

Daarnaast bepaalt de Privacy-
wet ook verschillende rechten 
die ons kunnen helpen om onze 
persoonsgegevens te bescher-

men: recht op inzage, recht op 
correctie, recht om vergeten 
te worden, recht op overdracht 
van gegevens en beveiliging van 
gegevens.

In het kader van de bescher-
ming van de persoonsgegevens 
en recht op afbeelding zal u 
een formulier voorgelegd wor-
den om uw voorkeuren aan te 
geven.



Voorwaarden voor het ver-
werken van persoonsgegevens 
Elke organisatie moet een 
aantal regels volgen:

• Een specifiek doel hebben
• Enkel de nodige gegevens 
vragen
• Beperkte duur bijhouden
• Eerst toestemming vragen

Voorwaarden voor het vragen 
van toestemming

• Duidelijk zijn waarvoor toe-
stemming gegeven wordt
• Vakjes mogen niet automa-
tisch aangevinkt staan op: ‘ja, 
ja ik ga akkoord, ik wil…’
• Weigering mag geen verlies 
aan toegang/dienstverlening 
opleveren
• Een toestemming intrekken 
moet even gemakkelijk zijn als 
deze toekennen

Elke menselijke afbeelding, 
maar ook het publiceren of 
verspreiden van die afbeelding 

vereist toestemming van de 
afgebeelde persoon.

Toestemming is de vrije, spe-
cifieke en op informatie be-
rustende wilsuiting waarmee 
iemand de verwerking van zijn 
gegevens aanvaardt. 
“Vrij”: geen druk mag worden 
uitgeoefend om toestemming 
te verkrijgen. 
“Specifiek” houdt in dat de af-
beelding voor geen ander doel-
einde mag worden verwerkt 
dan dat waarvoor toestemming 
werd gegeven.

Deze toestemming moet niet 
noodzakelijk schriftelijk zijn. 
De Autoriteit beveelt echter 
een schriftelijke toestemming 
aan bij het nemen of gebruiken 
van gerichte beelden in het 
kader van een besloten kring

Gericht of niet-gericht?
“Gericht” slaat veeleer op 
een individuele afbeelding of 
een afbeelding waaruit één of 

enkele personen tijdens een 
groepsactiviteit worden gelicht 
of een afbeelding waarvoor 
wordt geposeerd. Voor gerichte 
beelden moet op een formulier 
nauwkeurig worden verwezen 
naar de soort(en) te nemen 
foto’s/filmpjes, de versprei-
dingsvorm (intern of extern, 
krantje, internet, e-mail, ...) 
en het doel. Verder moeten op 
dit formulier ook de rechten 
van de betrokkene worden ver-
meld, zoals het recht op infor-
matie, toegang, verzet.

“Niet-gericht” is eerder beeld-
materiaal dat een algemene 
en eerder spontane, niet ge-
poseerde sfeeropname weer-
geeft zonder daarvoor specifiek 
één of enkele personen eruit 
te lichten. Voor niet-gerichte 
beelden volstaat het om de 
betrokkene te informeren voor 
welk doel en welke publicatie 
ze zullen dienen.



De Cafetaria 7/7 !
Onze cafetaria is elke dag open, 
u kunt er terecht voor een gezellige babbel!

Openingsuren
Van maandag tot zaterdag: 14u-17u
Op zondag: 10u-12u/ 14u-17u
 



Uw linnen, onze wasserij
Dit neemt u mee wanneer u bij ons komt wonen… kledij, handdoeken, washandjes,…! 
Wij werken samen met een wasserij en daarom is het van groot beland dat al uw was-
goed voorzien wordt van uw naam. Ook als uw familie de was voor u wil blijven doen, 
vragen we toch voor de zekerheid uw naam te mogen voorzien.

Het aanbrengen van een label met uw naam wordt u gratis door onze wasserij aangebo-
den.
2 maal per week levert de wasserij linnen en haalt ze de vuile was op. U houdt er best 
rekening mee dat er altijd wasgoed ‘onderweg’ is. Mogelijks heeft u wat meer kledij, 
handdoeken, washandjes,… nodig dan thuis het geval was.

Onze vrijwilligers verdelen na levering het proper linnen terug in de kleerkasten van 
de bewoners. Heeft u vragen over het wasgoed dan is Kathleen Carlier de aangewezen 
persoon.
Wij raden delicaat linnen (wol, Damart,…) af. Eén onoplettendheid in de wasserij en die 
kledingstukken zijn ‘stuk gewassen’.

Gebruikersraad
Verschillende malen per jaar organiseren wij een gebruikersraad. 
Een gebruikersraad is een overlegmoment tussen u en het woonzorg-
centrum. U kunt er gerust samen met een familielid naartoe komen.
Van onze kant uit kunnen de directeur, de hoofdverpleging, de kwa-
liteitscoördinator en de verantwoordelijke van de dienst animatie 
aanwezig zijn. Meestal zijn ook de OCMW voorzitter en het hoofd 
van het IVA aanwezig.

Op een gebruikersraad komen agendapunten aan bod die de be-
woners als groep aanbelangen. Bijvoorbeeld er zijn verschillende 
bewoners die graag eens mosselen willen eten… dit kan dan aan bod 
komen.

Individuele punten worden niet in de gebruikersraad besproken. 
Waar u met persoonlijke suggesties, opmerkingen of klachten te-
recht kunt, staat verder in deze brochure vermeld.



De administratieve dienst
De administratieve dienst
De administratief medewerkers 
helpen u graag doorheen alle 
administratieve zaken bij uw 
intrek bij ons, zoals wijzigin-
gen in adres, bij de pensioen-
kas, bij het ziekenfonds, voor 
de identiteitskaart,…  Ook de 
aanvraag van de residentiële 
zorgverzekering wordt door hen 
gedaan.

Maandelijks maakt deze dienst 
uw verblijfsfactuur met ver-
melding van de medicatiekos-
ten.

Geheel vrijblijvend zal u aan-
geboden worden om een indi-
viduele rekening op uw naam 
te openen. Dit gebeurt volledig 
kosteloos. Deze rekening wordt 
door de administratief mede-
werkers gebruikt om kleine 
onkosten zoals doktersbezoek, 
kapster, uitstap,… voor u te 

betalen. U krijgt hiervan auto-
matisch steeds een dubbel van 
de rekeninguittreksels bij uw 
maandelijkse verblijfsfactuur. 
U of uw familie hoeft enkel te 
zorgen voor steeds wat provisie 
op die rekening.

Het spreekt voor zich dat ook 
deze dienst uw persoonlijke ge-
gevens met de nodige discretie 
behandelt. Uw administratief 
dossier wordt in een afgesloten 
kast bewaard. Vertrouwelijke 
computergegevens kunnen 
enkel door bevoegde personen 
geraadpleegd worden!

Openingsuren:
Maandag tot woensdag: 9u-
11u45/13u45-16u30
Donderdag: 9u-11u45/13u45-
18u30
Vrijdag: 9u-11u45/ 13u45-
15u30



De keuken, de maaltijden
Het eten wordt elke dag aangeleverd vanuit de keuken van Andante waar het 
vers wordt bereid.

De maaltijden worden bereid en verdeeld volgens de strengste hygiënische 
normen (HACCP).

We streven ernaar gezonde en evenwichtige maaltijden aan te bieden.
Daarnaast kunnen menu’s ook individueel aangepast worden in het kader van 
mogelijke kauw- of slikproblemen en verschillende diëten.

Lust u het dagmenu niet, geen probleem, dan bieden wij u een alternatief aan. 
Tijdens speciale gelegenheden, krijgt het dagmenu vaak een feestelijk tintje.
’s Morgens wordt het ontbijt rond 8u aangeboden. 

’s Middags start het opdienen van het middagmaal rond 12u.
’s Avonds serveren we het avondmaal rond 17u.

!U kunt steeds kiezen om uw maaltijd in de living of op uw kamer te nemen.
Regelmatig voorziet de huiskok of de dienst animatie ’s avonds iets extra: een 
koude schotel, een spaghetti, macaroni,… onze huismoeder/vader vragen u wat 
u wenst.

Het menu wordt wekelijks uitgehangen op dienst.
Heeft u suggesties of vragen rond de maaltijden, laat ze ons zeker weten!





De onderhoudsdienst staat in voor de netheid van uw kamer en het gebouw.

Mocht u merken dat we iets over het hoofd hebben gezien, of werd er achteraf 
nog iets gemorst,
laat het ons zeker weten!

De onderhoudsdienst



MRSA
Wat is MRSA?
Staphylokokken zijn bacteriën die bij heel wat mensen aanwezig zijn in de neus of op de huid. 
MRSA of Multi-Resistente Staphylococcus Aureus is een variant van de stafylokokken die ongevoe-
lig geworden is voor de werking van de meeste antibiotica. Deze variant is op zich niet gevaar-
lijker dan de andere stafylokokken. Wanneer ze een infectie veroorzaakt, moet men wel vaak 
duurdere en meer schadelijke antibiotica gebruiken bij de behandeling.

Wanneer u als gezond persoon in aanraking komt met deze bacterie en dus ‘drager’ wordt, zal 
dit slechts in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot ziekte. Verzwakte en zieke mensen 
kunnen door de bacterie wel ziek worden en dus een infectie ontwikkelen.

Het woonzorgcentrum neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van MRSA onder de 
bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Hoe wordt MRSA overgedragen?
Overdracht van de bacterie van de ene persoon naar de ander andere gebeurt meestal via de 
handen. Vandaar ook dat er in ons huis veel aandacht gegeven wordt aan handontsmetting. Bij 
elke kamerdeur ziet u een dispenser hangen met een ontsmettende gel. Zo krijgen alle perso-
neelsleden steeds overal de mogelijkheid om de handen te ontsmetten.

Hoe wordt MRSA behandelt?
Indien MRSA wordt vastgesteld bij een bewoner bestaat de behandeling gewoonlijk uit 5 dagen 
wassen met een ontsmettende zeep en een bacteriedodende zalf in de neus. Vertoont men ziek-
tetekens door MRSA (een infectie) dan zal uw arts beslissen welke behandeling u nodig heeft. 
Zoals reeds vermeld zullen onze werknemers veel aandacht geven aan het ontsmetten van de 
handen. Daarenboven zullen ze ook handschoenen en een schort dragen bij de verzorging van 
een besmet persoon.

U kunt ook helpen!
Indien men MRSA vaststelt bij u tijdens uw verblijf hier, dan kunt u zeker ook helpen. Om de 
overdracht van de bacterie te vermijden, kunt u uw handen wassen en ontsmetten!
Was u handen regelmatig en droog ze goed af.  Ontsmet regelmatig uw handen, gebruik gerust 
de dispenser bij uw kamer. Ook het  bezoek zal worden gevraagd om de handen te ontsmetten 
na hun bezoek. Herinnert u hen er maar aan!

Niet helemaal gerust?
Voor meer info kunt u steeds terecht bij de hoofdverpleging.



Vrijheidsbeperking
We streven naar een huis met zo weinig mogelijk 
vrijheidsbeperking, maar uiteraard is veiligheid ook van groot 
belang.

Wanneer de veiligheid in het gedrang komt, kan de beslissing 
vallen om de vrijheid van iemand tijdelijk in te perken. Deze 
beslissing wordt niet licht genomen. Er gaat een overleg met 
het team van verschillende disciplines aan vooraf en indien 
haalbaar wordt de huisarts geconsulteerd. Ook u en uw 
familie zullen worden ingelicht en om akkoord gevraagd. 

Het spreekt dan ook voor zich dat de gevolgen van deze 
vrijheidsbeperking goed zullen worden opgevolgd. Indien 
mogelijk en zo snel mogelijk zal geprobeerd worden om de 
vrijheidsbeperking terug op te heffen.



Het team van animatoren staat voor u klaar 
om van uw verblijf in ons woonzorgcentrum 
een echte BE-LEEF-TIJD te maken.

We zorgen voor een warme en gezellige 
aankleding van de afdeling. Met net dat 
tikkeltje meer hopen we dat u zich snel thuis 
voelt bij ons.

We organiseren diverse activiteiten op maat. 
Uiteraard houden we hierbij rekening met 
uw vroegere interesses en hobby’s. Hou u van 
muziek of kaarten? Is een spelnamiddag meer 
uw ding? Of toch liever gewoon een drankje in 
de bar? Bij ons kan het allemaal.

Uw verjaardag en speciale gelegenheden 
laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. We 
trakteren u op een feest, een gebakje of 
een klein geschenkje. Uw familie hoort hier 
natuurlijk bij.

We maken het niet alleen gezellig binnen, 
we trekken er ook op uit! Op zonnige dagen 
wandelen we door Lauwe. Jaarlijks organiseren 
we ook een daguitstap.

Tijd samen spenderen, geeft ruimte voor een 
gezellige babbel onder bewoners!

Al deze activiteiten kunnen we niet alleen tot 
een goed einde brengen. Gelukkig kunnen we 
rekenen op onze vrijwilligers. T is een toffe 
bende en ze dragen onze bewoners in het hart.

Ons aanbod is steeds vrijblijvend: u sluit aan 
bij wat u wil of leuk vindt. 

Hebt u zelf nog een voorstel, laat het ons 
weten!

Dienst Animatie



Dienst Animatie

Dienst Ergotherapie
Het woonzorgcentrum heeft 2 ergotherapeuten in dienst. Zij hebben als doel uw 
zelfredzaamheid zo veel mogelijk te behouden door uw fysische en psychische 
mogelijkheden te stimuleren. Dit klinkt misschien nogal ingewikkeld, daarom enkele 
voorbeelden:  groepsgymnastiek samen met de kleuters, een gezelschapsspel samen 
spelen,… Het algemeen welbevinden en de persoon in zijn geheel staan centraal, met 
ontspannende activiteiten zoals relaxatiebaden en ontspannende massages helpen ze 
u helemaal zen te zijn.
Als het actief-zijn niet meer lukt, biedt comfortzorg misschien een oplossing. De 
ergotherapeuten helpen u om het zitten, liggen, verplaatsen en eten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Ze beschikken hiervoor over tal van hulpmiddelen, samen met u 
gaan ze op zoek naar de meest geschikte oplossing voor uw probleem.
De ergotherapeuten werken nauw samen met de animatie op vlak van aangepaste 
activiteiten. 
Ze werken ook samen met de kinesisten bij het geven van individuele 
bewegingsactiviteiten.
U vindt hen van maandag tot vrijdag op dienst.

Dienst kinesitherapie
Het woonzorgcentrum heeft 2 kinesisten in dienst. 
Zij helpen u om uw fysische mogelijkheden op peil te 
houden zodat u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk 
kunt behouden. 
In samenspraak met u en uw huisarts kan het zijn 
dat wij voor u een oefenprogramma opmaken. Dit 
bijvoorbeeld voor de revalidatie na een operatie 
of breuk. Dit kan net zo goed een oefenprogramma 
zijn  voor het behouden of herwinnen van uw 
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. 
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor al uw 
vragen over loophulpmiddelen of rolstoelen. Deze 
hulpmiddelen worden doorgaans door het ziekenfonds 
of de verstrekker gratis afgeleverd mits het 
voorleggen van een doktersvoorschrift.

Blijf in beweging!

 
Uw huisarts 
De keuze van de 
huisarts is vrij.



Klachten of 
opmerkingen:

Tijdens uw verblijf in het woonzorgcentrum 
bestaat de kans dat u vroeg of laat eens niet 
tevreden bent over onze dienstverlening: uw 
wasgoed blijft te lang weg, het middagmaal was 
niet meer warm genoeg, te lang wachten na een 
beloproep…

Klachten bevatten vaak informatie die voor 
ons zeer belangrijk kan zijn. We willen ze dan 
ook graag weten. We krijgen zo niet alleen de 
mogelijkheid om u opnieuw tevreden te stellen. 
We krijgen zo ook een zicht op zaken die soms 
anders lopen dan gedacht…

In het woonzorgcentrum zijn er duidelijke 
afspraken inzake behandeling van een klacht. 
In principe kunt u een klacht aan om het even 
welk personeelslid melden. Zij kunnen u een 
klachtenformulier bezorgen en dat eventueel 
samen met u invullen. 
U kunt ook zelf een klachtenformulier nemen en 
invullen aan de infostand bij het onthaal.

Het klachtenformulier kan u dan indienen aan 
het onthaal of daar deponeren in de klachtenbox. 
De klacht komt dan bij de kwaliteitscoördinator 
terecht voor de registratie en de verdere 
behandeling ervan. Uiteraard wordt u steeds op 
de hoogte gehouden over de afhandeling van uw 
klacht.

Soms is een klacht een groot woord, mogelijks 
heeft u eerder een opmerking of een suggestie… 
en ook die willen wij uiteraard graag weten!

Woonzorglijn

02 553 73  00 (ma-vrij 9u-12u)
woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be
www.woonzorglijn.be
Agentschap Zorg & Gezondheid
Vlaanderen

De Woonzorglijn geeft informatie en 
advies en behandelt klachten over 
residentiële ouderenzorgvoorzieningen. 
Bewoners van deze voorzieningen, 
thuiswonende ouderen, hun familie, 
vrienden of kennissen en ook het 
personeel kunnen bij de Woonzorglijn 
terecht met allerhande vragen en 
klachten over een woonzorgcentrum, 
een serviceflat of een centrum voor 
kortverblijf. 



Vroeger nadenken … 
over later, 

Ooit komt er een einde aan 
het leven.... En toch is het 
emotioneel niet gemakkelijk 
om over een dergelijk 
gevoelig onderwerp te praten. 
Mogelijks heeft u, reeds 
lang voor uw intrek in ons 
woonzorgcentrum, al bepaalde 
keuzes gemaakt rond uw oude 
dag. Misschien heeft u wel al 
een vertrouwenspersoon of een 
vertegenwoordiger aangeduid 
om uw belangen te verdedigen. 
Mogelijks heeft u al een 
wilsbeschikking opgemaakt.

Die beslissingen ‘over later’ 
noemen wij ‘voorafgaande 
zorgplanning’. Voorafgaande 
zorgplanning wil zeggen: praten 

over de zorg die u wenst naar 
de toekomst toe. De toekomst 
betekent zowel tijdens uw 
verblijf in Ceres, als tijdens de 
laatste periode van het leven. 
Om uw beslissingen en wensen 
te kunnen respecteren, is het 
belangrijk dat wij ervan op de 
hoogte zijn.

Ongeveer 1 maand nadat u bij 
ons bent komen wonen, zullen 
wij u uitnodigen op de koffie. 
Indien u dat wenst kunt u zelf 
enkele mensen die u nauw aan 
het hart liggen uitnodigen om 
aanwezig te zijn. We zullen dan 
even met u de zorg overlopen 
die we u (zullen) aanbieden. 
U kunt ons dan alvast eens 

laten weten hoe tevreden u 
voorlopig bent over het wonen 
in Ceres. Daarnaast is het 
een moment waarop u ons op 
de hoogte kunt brengen van 
eventuele beslissingen die u 
vroeger reeds nam.

We willen onze bewoners en 
hun naasten de geruststelling 
bieden dat de mening die men 
vandaag heeft, morgen altijd 
herzien kan worden. Vandaar 
het belang dat het proces van 
voorafgaande zorgplanning een 
continue proces is. We geven 
als woonzorgcentrum u en 
uw naasten een ‘permanente 
openstaande uitnodiging’ om 
uw wensen kenbaar te maken.

Uiteraard willen we allemaal zo lang mogelijk autonoom en zelfstandig blijven.
Hoe jong of oud we ook zijn.
Iedereen wil zelf beslissen over de manier waarop hij of zij wil leven.
Nu en in de toekomst.



Zorg- en begeleidingsplan
Het zorg- en begeleidingsplan van elke bewoner bestaat uit verschillende delen: opnamedossier, 
sociaal, medisch en zorgdossier. Deze dossiers bevatten de nodige informatie voor het personeel 
om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Beroepsgeheim
Het zorg- en begeleidingsplan wordt op een veilige plaats bewaard. Informatie die in het zorg- 
en begeleidingsplan terug te vinden is, zal ook enkel doorgegeven worden aan personen die 
hiervoor bevoegd zijn, zoals bijvoorbeeld huisarts, kiné,…

Inzage
Elke bewoner kan inzage krijgen in het eigen zorgdossier. U kunt hiervoor bijgestaan worden 
door een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger.
Inzage moet wel vooraf aangevraagd worden(schriftelijk of mondeling):
• Zorgdossier: bij de hoofdverpleging van de afdeling
• Sociaal dossier: via de sociale dienst
• Medisch dossier: bij de huisarts
Vanaf de ontvangst van het verzoek hebben beroepsbeoefenaars 15 dagen de tijd om het dossier 
voor te leggen.
Het is op dezelfde manier ook mogelijk een afschrift(kopie) van het dossier te krijgen.

Onderhandelde zorg
Wanneer u een tijdje bij ons verblijft, nemen we de tijd om het zorg- en begeleidingsplan door 
te nemen. De hoofdverpleegkundige zal u en uw familie na ongeveer een maand uitnodigen voor 
een gesprek bij een kopje koffie. We vragen in dit gesprek naar uw algemene tevredenheid over 
de instelling en daarnaast wordt uw persoonlijk begeleidings- en zorgplan voorgesteld. Hierbij is 
er ruimte voor overleg. 
Zitten u of uw familie nog met vragen, dan is dit zeker een ideaal moment om ze te stellen!



Vertrouwenspersoon

Voor wie?

Wilsbekwame bewoner

Hoe?

Aangewezen (mondeling of schriftelijk) door 

bewoner

Wat?

Staat de bewoner bij

Aanwezigheid?

Rechten uitoefenen met of zonder aanwezig-

heid van de bewoner

Rechten?

• Recht op informatie over de gezondheids-

toestand en vermoedelijke evolutie ervan.

• Recht om niet geïnformeerd te worden.

• Recht op inzage van het zorg- en begelei-

dingsplan

• Recht op afschrift van het zorg- en begelei-

dingsplan

• Recht op klachtenbemiddeling

Vertegenwoordiger

Voor wie?

Wilsonbekwame bewoner

Hoe?

• Formeel: voorafgaandelijk schriftelijk aan-

geduid door de bewoner

• Informeel: aanduiding volgens wettelijk 

cascadesysteem van naasten

Wat?

Treedt op in de plaats van de bewoner

Aanwezigheid?

Rechten uitoefenen indien en tot zolang de 

bewoner niet in staat is deze zelf uit te oefe-

nen.

Rechten?

Alle patiëntenrechten

MEER INFO: 
vraag ernaar bij de hoofdverpleging

Is niet gelijk aan wettelijk 
vertegenwoordiger of bewindvoerder
MEER INFO:
vraag ernaar bij de sociale dienst



Filosofische, godsdienstige 
of morele bijstand
Indien u filosofische, godsdienstige of morele bijstand wenst, kunt u bezoek 
vragen en ontvangen van om het even welke vertegenwoordiger van uw 
godsdienst of van een niet-godsdienstige morele of filosofische overtuiging. 
Bij opname krijgt u daarvoor het formulier ‘morele, godsdienstige of 
filosofische bijstand’ om uw voorkeur aan te geven.
U bent uiteraard niet verplicht het formulier in te vullen.



In het begin van de brochure 
kon u lezen dat we uw wensen 
en gewoontes maximaal willen 
respecteren. Dit is niet anders 
wanneer het plots minder met u 
minder gaat…

Om dit waar te maken, willen 
we het thema “levenseinde” 
bespreekbaar maken:
Hoe kijkt u naar het einde van 
uw leven? 
Wat vindt u belangrijk?
Met welke vragen zit u nog?
Hebt u er al over gesproken met 
uw familie, uw huisarts, iemand 
van het zorgteam…
Zijn er al afspraken gemaakt?

De eerste aanzet geven wij u 

Voorafgaande zorgplanning 
en palliatieve zorg

tijdens het gesprek rond onder-
handelde zorg kort na opname. 
Daar polsen wij of u al eens 
nagedacht hebt over uw levens-
einde en of u er met ons wenst 
over te praten. Zo krijgen wij 
de kans om ons voor te bereiden 
op uw wensen, mocht uw toe-
stand achteruitgaan.
U kunt ook zelf op elk moment 
een gesprek aanvragen, wij ma-
ken graag tijd voor u.

Als het op een dag dan plots 
minder gaat, kunnen wij u 
een totaalzorg aanbieden met 
aandacht voor lichamelijke, 
psychische, sociale, spirituele 
en religieuze aspecten. De focus 
ligt dan niet langer op genezen, 

maar op comfort van u en uw 
familie. Deze zorgen kunnen 
gewoon op de afdeling, door de 
vertrouwde medewerkers gege-
ven worden.

Ons woonzorgcentrum heeft 
een eigen palliatief support-
team. Dat “PST” zoals wij het 
hier noemen, bestaat uit me-
dewerkers van verschillende 
disciplines en teams. Zij worden 
versterkt door onze CRA (coör-
dinerend en raadgevend arts)
en zijn medische kennis. Samen 
werken zij aan de zorg voor uw 
waardig levenseinde.



Valpreventie in 
Woonzorgcentra:
Wat u zelf kan doen!
Vallen: blijf er even bij stilstaan!



Om te voorkomen dat u valt, 
is het heel belangrijk om goed 
fit & soepel te blijven. 
Dit kunt u natuurlijk het best 
door veel te bewegen: stap-
pen, fietsen, oefeningen…
Alles wat er voor zorgt dat het 
lichaam in beweging blijft!

Hoe-kan-da-na?
Verschillende factoren kunnen 
ervoor zorgen dat u valt:

Schommelde bloeddruk
maakt u duizelig.

Tapijtjes, kabels, stoelpoten
allemaal obstakels die u beter 
vermijdt.

Nat & glad
zorgen dat u uitglijdt.

Een beetje teveel alcohol,
doet uw evenwicht wankelen.

Teveel medicatie, vooral slaap-
medicatie, maakt u wankel

Slecht zicht, geen bril, onvol-
doende verlichting
geeft u een vertroebeld zicht.

Slechte schoenen, op sokken 
lopen, voetproblemen,
nemen uw ondersteuning weg.

Vaak denkt men dan dat zich 
rustig en stil houden de oplos-
sing is, niks is minder waar.
Rust roest! Door niet in bewe-
ging te zijn, verzwakken uw 
spieren, wat meer kans op val-
len met zich meebrengt…

Goed gereedschap is het halve 
werk…

Er bestaan verschillende hulp-
middelen die extra steun geven 
bij het stappen:
Stok, rollator, steunpunten in 
de gang …

Wat kan u verder nog doen om 
in topvorm te zijn?
Laat uw zicht nakijken:

Ziet u nog goed? Gaat u regel-
matig op controle?
Laat u zich tijdig behandelen?

Zorg voor uw voeten:
Zorg voor goed passende, vol-
doende brede schoenen, met 
platte zool die uw voeten volle-
dig omsluiten. Voetproblemen? 
Vraag regelmatig een pedicure 
of podologe.

Kijk voor uw eigen veiligheid:
Maak voldoende licht. Zet uw 
kamer niet overvol. Let op 
voor obstakels zoals snoeren en 
tapijten. Zet dingen die u vaak 
nodig hebt dichtbij.

Spreek met uw huisarts over 
uw medicatie:
Bepaalde geneesmiddelen 
verhogen het risico op vallen. 
Vermijd zoveel mogelijk kal-
meer- en slaapmiddelen. Meld 
neveneffecten!

Voorkomen is beter dan genezen…

Angst is een slechte raadgever!

De gevolgen van een val gaan van niets, een schram, pijn tot een breuk.
Eens gevallen kan de angst om het opnieuw mee te maken u overvallen. Blijf er niet mee zit-
ten, praat erover met ons!




