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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 
 

Beste lezer, 
 
De lente hangt in de lucht als ik dit voorwoordje schrijf. Het zon-
netje piept door de wolken, een zonnetje waar we na een lange natte 
winter zo naar verlangen.  
 
Maar er hangen momenteel ook donkere wolken. Het Corona virus 
overheerst de berichtgeving, of mag ik ook zeggen…overschaduwt.  
Ik hoop van ganser harte dat we bij het uitbrengen van ons tijd-
schriftje deze moeilijke periode achter de rug hebben, een moeilijke 
periode met onzekerheden en ook soms angst. Toch ook een peri-
ode waarin een 400-tal vrijwilligers in de welverdiende bloemetjes 
werden gezet. Het was een onvergetelijke feestelijke dag in Puyen-
broeck, we zijn blij dat we op deze mensen kunnen rekenen! 
 
Ik constateer nu, half maart, dat het voor sommigen een tijd van 
inkeer is, het terugkeren naar de echt belangrijke zaken in het le-
ven, het meer bewust worden van hoe om te gaan met het leven.  
Ik zag en ik zie mensen die opkomen voor andere mensen, mensen 
die niet klagen, mensen die kleine en grote dingen doen voor elkaar 
en daar vreugde en moed uit halen. Ik zie ook mensen die met een 
tikkeltje humor iemand een schaterende lach bezorgen. Ik zie me-
dewerkers die in drukke tijden toch positief blijven en zo de ande-
ren stimuleren om het mooiste van zichzelf te geven aan de bewo-
ners die het nodig hebben. 
 
Ik zie medewerkers, familie en bewoners de handen in elkaar slaan 
om toch met elkaar in contact te blijven, ook als het woonzorgcen-
trum tijdelijk  afgesloten wordt van de buitenwereld. Gelukkig be-
staan de digitale middelen om dit mogelijk te maken. Gelukkig zijn 
er ook de mensen die hier hun schouders  onder zetten. Dank aan 
allen die hier inspanningen voor deden. Mooi dat we er zijn voor 
elkaar, ook als het minder gemakkelijk gaat. 
 
Ons tijdschriftje zal er de volgende keer iets anders uitzien. Vanuit 
de VZW Zorg-Saam werd besloten om het tijdschrift in een nieuw 
kleedje te steken en er een krantje van te maken.  Inhoudelijk blijft 
het nog steeds even boeiend! 
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Deze keer kunnen jullie iets lezen over Prezo, het kwaliteitssysteem 
dat gebruikt wordt in de ouderenzorg en over het jaarlijkse bezoek 
van Gerodent.  
 
De opnameverantwoordelijke brengt verslag uit over de feedback 
die we kregen van de mensen die in ons kortverblijf werden opge-
nomen. 
 
Onze referentpersoon palliatieve zorg zal zichzelf voorstellen en jul-
lie iets meer vertellen over vroegtijdige zorgplanning.  
 
We staan ook voor het groot verlof als u dit leest, het moment voor 
velen om er eventjes tussenuit te knijpen en te genieten van rust, 
van samenzijn met familie en vrienden. Het is ook het moment dat 
de jobstudenten het werk overnemen. Hopelijk is het voor hen en 
ook voor u een aangename kennismaking. 
 
Kortom, er staat veel te gebeuren, voor elk wat wils.  
Veel leesplezier, ik wens u allen een mooie rustige zomer toe, laten 
we er ook steeds zijn voor elkaar. 
 
Christa Van Hecke 
 

 

Een versje toegeschreven aan Godfried Bomans 
 

Spleen  
 

Ik zit mij voor het vensterglas 

onnoemlijk te vervelen. 
Ik wou dat ik twee hondjes was, 

Dan kon ik samen spelen. 
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WOORDJE 
VAN DE PASTORALE DIENST 
 
Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega, 
 
Als jullie dit lezen, zullen we nog middenin de Corona crisis zitten. 
Deze crisis treft ons allemaal, ongeacht leeftijd, geslacht, nationa-
liteit, sociale klasse… We worden allemaal zwaar getroffen, en de 
meest kwetsbaren het meest. 
 
Aan de hand van de letters van dit nieuwe soort Corona-virus, Co-
vid-19, wil ik iets zeggen over wat deze crisis voor ons betekent, en 
hoe we ermee omgaan: 
 
C = crisis Het is een ware crisis. Een periode waarin iets slecht is, 
en waarin heel ons leven tijdelijk verandert. Zoiets als de oorlog, en 
sommige politici vergelijken onze gezamenlijke strijd tegen het vi-
rus met een oorlog. In het begin hadden we niet door hoe serieus 
deze crisis zou worden, maar deze crisis heeft een impact op alles 
in de samenleving – onderwijs, werk, de economie, vrijetijdsbeste-
ding, gezondheidszorg, religie en geloof, zelfs de politiek (het goede 
nieuws is dat we eindelijk na 10 maanden wachten een federale 
regering hebben!) 
 
O = onmacht Vele mensen voelen zich onmachtig. Onmachtig om 
het virus buiten te houden, onmachtig om hun familie en dierbaren 
te beschermen, onmachtig om zo veel noden (van verveling naar 
eenzaamheid tot angst) op te vangen. We dachten dat onze weten-
schappen alles konden oplossen. Nu ontdekken we hoe kwetsbaar 
en klein we eigenlijk zijn. 
 
V = voorzorgsmaatregelen De voorzorgsmaatregelen zijn een ma-
nier om met onze onmacht om te gaan. Door deze maatregelen stipt 
op te volgen, hopen we om iedereen zo goed mogelijk te bescher-
men, vooral de meest kwetsbaren. Maar het is iets dat we allemaal 
samen moeten opvolgen. Als één iemand een uitzondering denkt te 
zijn, kan die persoon andere mensen in gevaar brengen.  
 
I = individuen In deze crisis leren we dat we niet kunnen leven als 
afzonderlijke individuen. Als het gaat om een besmettelijke ziekte, 
heeft het gedrag van één iemand gevolgen voor iedereen met wie hij 



5 

 

in contact komt. Het koopgedrag van sommige mensen die be-
paalde dingen hamsteren (van Wc-papier tot pasta en melk) heeft 
ook gevolgen voor anderen die niet zo vroeg naar de winkel kunnen 
gaan of die afhankelijk zijn van anderen voor hun boodschappen. 
Nu veel mensen alleen of in beperkte kring thuis moeten blijven, of 
een woonzorgcentrum of andere instelling tijdelijk niet mogen ver-
laten, beseffen we ook dat we niet als afzonderlijk individuen willen 
leven! We snakken naar contact met mekaar, via telefoon, skype of 
andere moderne media. Sommigen beginnen opnieuw brieven en 
kaarten te schrijven, en we zijn heel blij met de tekeningen gemaakt 
door kinderen. Op het moment dat we verplicht worden om fysieke 
afstand te houden van mekaar, beseffen we dat we eigenlijk wel 
nood hebben aan nabijheid.  
 
D = dag per dag. We weten niet hoe lang deze crisis zou kunnen 
duren. Op het moment van schrijven is ons woonzorgcentrum nog 
in ‘lock-down’ tot het einde van de Paasvakantie op 19 april. Het 
beste wat we kunnen doen is proberen om het gewoon dag per dag 
te nemen. Elke dag brengt nieuwe kansen met zich mee. Elke dag 
brengt ons dichterbij het einde van de crisis.  
 
19 = 2019, het jaar van het ontstaan van dit nieuwe Corona-virus. 
Pasen 2020 zal heel anders zijn dan Pasen vorig jaar. Zo veel van 
wat we normaal associëren met Pasen – de verschillende vieringen 
en gebedsdiensten, familiefeesten – zijn dit jaar niet mogelijk. Ge-
lukkig dat de Paasklokken toch nog mogen terugkeren uit Rome! 
En gelukkig dat Pasen uiteindelijk meer is dan wat wij er al dan 
niet van kunnen maken. Het zal misschien een feest in mineur zijn 
dit jaar. Maar het zal toch gebeuren. Niets en niemand kan Pasen 
tegenhouden, feest van de overwinning. Daarom durf ik ons ook dit 
jaar een ‘Zalig Pasen!’ toewensen. Dat we ook dit jaar de vreugde 
van Pasen mogen ervaren. Dat we God mogen hervinden in ons 
midden. 
 
Zalig Pasen! 
Gabrielle Christenhusz 
namens de pastorale dienst 
christenhusz@zonnehove.zkj.be  09/321 7411 
 
  

mailto:christenhusz@zonnehove.zkj.be
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DE GOEDE WEEK EN PASEN 2020 

 
Omdat WZC Zonnehove in ‘lock-down’ blijft tot het einde van de 
Paasvakantie op 19 april, is het dit jaar niet mogelijk om onze ge-
wone vieringen voor Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Pasen te laten plaatsvinden.  
Sommige vieringen zullen uitgezonden worden op radio of televisie. 
Voor de rest zijn we teruggeworpen op onszelf, en wat wij alleen op 
onze woning kunnen doen. Hiermee enkele teksten ter inspiratie en 
vragen tot nadenken. 
 
Palmzondag: zondag 5 april 
 
Gesnoeid, gebroken, dor en hard, 
schijnbaar van het leven beroofd: 
het leven kan hard zijn. 
 
Toch nog rechtop blijven, hoopvol, 
in vertrouwen gericht op het Licht. 
Want de boom ontvangt zijn levenssap 
door zijn diepe wortels in de grond, 
daardoor onbreekbaar, 
want geworteld in het Leven. 
 
Zo ontvangt de boom nieuw leven 
en is elke - schijnbare - dood 
zekerheid van leven. 
 
Is een mens niet als een boom... 
met diepe wortels gegrondvest  
in zijn Schepper? 
 
Vragen tot nadenken: waar liggen mijn wortels? In wat of wie sta 
ik geworteld? Waar vind ik leven?  
 
Witte Donderdag: donderdag 9 april  
 
Goede Week tekens – Iny Driessen 
Water en een witte doek, 
gewoon wat brood en wat wijn, 
een doornenkroon en een kruis 
-- meer had U niet nodig, Heer,  
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om uw liefde uit te 
zeggen. 
 
Tekens hebt U ons 
gegeven 
om nooit meer te ver-
geten. 
Tekens van 
dienstbaarheid en 
vergeving, 
van lijden en liefde, 
van gave tot het ui-
terste. 
 
Geef ons de moed 
ons hart elke dag op-
nieuw 
te laten opwekken 
door uw tekens. 
 
 
Vragen tot nadenken: waar zie ik de liefde van de Heer? Welke te-
kens zie ik van de Heer? (een speciaal gevoel, de liefde van mede-
mensen, een aanmoedigend woord, een inspirerende boodschap?) 
 
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 
 
♫ O hoofd vol bloed en wonden (Zingt Jubilate 371) 

1. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon,  

o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon,  

o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag,  

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 

2. O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat,  

waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad!  

Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd,  

wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd? 

3. O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,  

om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.  
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O God ik ga verloren om wat ik heb 

gedaan,  

als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in 

liefde aan. 

4. Houd Gij mij in uw hoede, Gij die 

uw schapen telt,  

o bron van al het goede, waaruit mijn 

leven welt.  

Gij die mijn ziel wilt laven met liefe-

lijke spijs,  

Gij overstelpt met gaven tot in het 

paradijs. 

5. Ik dank U o mijn vrede, mijn God 

die met mij gaat,  

voor wat Gij hebt geleden aan bitter-

heid en smaad.  

Geef dat ik trouw mag wezen, want 

Gij zijt trouw en goed.  

Ik volg U zonder vrezen wanneer ik 

sterven moet. 

6. Wanneer ik eens moet heengaan 

ga Gij niet van mij heen,  

laat 

mij dan niet alleen gaan, niet 

in de dood alleen.  

Wees in mijn laatste lijden, 

mijn doodsangst, mij nabij.  

O God, sta mij terzijde, die 

lijdt en sterft voor mij. 

7. Wees Gij om mij bewogen en 

troost mijn angstig hart.  

Voer mij uw beeld voor ogen, 

gekruisigde, uw smart.  

Dan zal ik vol vertrouwen, ge-

lovig en bewust,  

uw aangezicht aanschouwen. 

Wie zo sterft, sterft gerust. 
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Vragen tot nadenken: We zeggen dat Jezus onze pijn en ons lijden 
begrijpt omdat Hij ook heeft geleden. Wat betekent dit voor mij? 
 
Stille Zaterdag: zaterdag 11 april 
 
De zwakke kracht van de liefde: Hilde Kieboom 
Een van de passages uit het lijdensverhaal die mij het meeste ra-
ken, is de tederheid waarmee enkele vrouwen het dode lichaam 

van Jezus balsemen en in het 
graf leggen. Bij hoeveel heden-
daagse kruisen is er vandaag 
niet eens een levende ziel of een 
klein gebaar van medemenselijk-
heid te bespeuren? Hoeveel li-
chamen worden niet eens opge-
raapt, niet herinnerd en be-
weend, of worden brutaal in een 
massagraf geworpen? 
 
Wat was de efficiëntie of het pro-
bleemoplossende gehalte van 
hun gebaar? Ze hebben wel de 
essentie van Jezus' boodschap, 
de liefdevolle aanwezigheid, aan-
gevoeld en beleefd, en die wordt 

tot op vandaag doorverteld. Niet toevallig worden zij de eerste ge-
tuigen van de verrijzenis. De opstanding uit de doden blijft een 
groot mysterie, maar iets wordt wel duidelijk: de dood wordt niet 
overwonnen door bruut geweld maar door de zwakke kracht van 
de liefde. 
 
Vragen tot nadenken: aan wie wil ik speciaal denken op deze Stille 
Zaterdag?  
 
Paaszondag: zondag 12 april 
 
Pasen vieren: Frans Weerts 
Pasen vieren 
is niet stilstaan bij de dood, 
niet enkel leven van wat brood. 
Het is blijven geloven en beminnen; 
God wil met ons iets nieuw beginnen. 
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Pasen vieren 
is niet voorbijgaan aan de 
mens, 
niet enkel leven van een wens; 
het is op weg gaan met heel ve-
len 
om zo een boodschap mee te 
delen. 
 
Pasen vieren 
is niet jubelen bij een lied, 
niet enkel zeggen wat je ziet; 
het is met hart en ziel geloven: 
dit gaat ons denken te boven. 
 
Pasen vieren 
is niet vasthouden wat je had, 
niet treuren in een lege stad; 
het is als Maria Magdalena weten: 
de Heer is ons na 't sterven 
... niet vergeten! 
 
Vragen tot nadenken: wat betekent Pasen voor mij? Hoe kan ik 
het vieren dit jaar?  
 
Wat te doen als je niet naar de H. Communie kan…  
 
Op het weekend van 14-15 maart sloten de Belgische bisschoppen 
de kerken voor gemeenschappelijke vieringen en gebedsdiensten 
tot (minstens) 3 april. In WZC Zonnehove blijft onze kapel nog even-
tjes langer dicht en is communiebedeling op de kamer ook tijdelijk 
niet meer mogelijk, om bewoners en personeel zo lang mogelijk te 
beschermen tegen besmetting van het Corona-virus. 
Over gans de wereld zijn er kerken die gesloten zijn – in Italië, de 
Verenigde Staten, de Filipijnen…  
Wat doe je als je de H. Communie wilt ontvangen maar het niet 
mogelijk is? Deze vraag is ook relevant voor mensen die bedlegerig 
zijn, alsook voor mensen die wonen waar er geen wekelijkse eucha-
ristieviering is (bv. in missielanden of waar christenen vervolgd 
worden en het niet veilig is om in het openbaar naar de H. Mis te 
gaan) 
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Als je niet in de gelegenheid bent om Christus te ontvangen in de 
H. Communie, is het toch mogelijk om verenigd te zijn met onze 
lieve Heer. De christelijke traditie kent de spirituele of geestelijke 
communie, waarbij mensen die om eender welke reden niet fysiek 
kunnen communiceren, zich op spirituele wijze kunnen aanslui-
ten. Wie naar de eucharistieviering kijkt of luistert kan zo ook de 
communie ‘beamen’, dat wil zeggen ‘amen’ zeggen en zo communi-
ceren met de mensen die fysiek aanwezig zijn op de viering. 
 
Het volgend gebed kan ook helpen: 
 

Heer Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig 
zijt. 
U bemin ik boven alles. 
Nu ik U in werkelijkheid niet kan ontvangen in de heilige gaven 
van Brood en Wijn 
vraag ik U: 
kom geestelijk in mijn hart. 
Zo ontvang ik U  
en verenig ik mij helemaal met U. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankondigingen pastorale activiteiten april-juni 2020 
 
Normaal vinden er elk jaar in Zonnehove traditiegetrouw een 
reeks pastorale activiteiten plaats in de periode na Pasen: 

• een Paasviering in de week na Pasen 

• een ‘H. Mis in beweging’ aan het begin van de Week van de 

Valpreventie 
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• gemeenschappelijke ziekenzalvingen per afdeling in mei 

• een kleine Mariabedevaart naar onze Mariagrot per afdeling 

in juni 

 
Met de huidige Corona crisis durven we echter momenteel geen 
vaste plannen maken. 
 
Wat we wel kunnen beloven is een grote dankviering eens deze 
crisis allemaal achter de rug is. Tot dan, kunnen we maar blijven 
bidden en elkaar ondersteunen zo goed mogelijk.  
 

Als dit allemaal voorbij is, 
mogen we nooit meer 
bepaalde dingen 
vanzelfsprekend vinden… 
een handdruk van een vreemde 
volle rekken in de supermarkt 
gesprekken met de buren 
een volle filmzaal 
vrijdagavond in de stad 
de smaak van de communie 
een gewone medische controle 
de ochtend file voor de schoolpoort 
koffie met een vriend 
applaus in een stadion 
elke diepe ademtocht 
een saaie dinsdag 
het leven. 
 
Eens dit allemaal voorbij is 
mogen we ontdekken 
dat we zijn geworden 
wie we wilden zijn 
wie we geroepen worden om te zijn 
wie we hopen dat we zijn 
en mogen we zo blijven 
beter dankzij elkaar, 
dankzij het ergste. 
 
Laura Kelly Fanucci  
(vertaling: Gabrielle Christenhusz) 
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ZIJN ONS VOORGEGAAN 
 

De heer Albrecht Goetgeluk, weduwnaar, geboren te Sint-Martens-Latem op 7 

augustus 1924, overleden in Gent op 28 december 2019. 
 

Mevrouw Clementina Driege, weduwe van de heer Albrecht Lagay, geboren te 

Sint-Amandsberg op 7 maart 1925, overleden in Zonnehove op 1 januari 2020. 
 

De heer Gerard T’Kindt, echtgenoot van mevrouw Christiane De Bleeckere (K 

125), geboren te Kruishoutem op 3 februari 1933, overleden in Zonnehove op 7 

januari 2020. 
 

Mevrouw Rika Bouvry, weduwe, geboren te Ardooie op 1 oktober 1940, overle-

den in Zonnehove op 8 februari 2020. 
 

Eerwaarde zuster Johanna (Maria Andries), geboren te Knesselare op 13 april 

1932, overleden in Zonnehove op 9 februari 2020. 
 

De heer Didier Aernoudt, geboren te Gent op 30 november 1962, overleden in 

Zonnehove op 13 februari 2020. 
 

Mevrouw Elsa Heyndrickx, weduwe van de heer Lucien De Pauw, geboren te 

Gent op 4 augustus 1923, overleden in Gent op 13 februari 2020. 
 

Mevrouw Simonne Mazoyer, weduwe van de heer Desiré Van Bastelaere, gebo-

ren te Besancon (Frankrijk) op 4 maart 1926, overleden in Zonnehove op  17 fe-

bruari 2020. 
 

Mevrouw Elza Senrame, weduwe van de heer Karel Verdonck, geboren te 

Zwijnaarde op 9 augustus 1928, overleden in Zonnehove op 21 februari 2020. 
 

Mevrouw Ghislaine Verschelden, weduwe van de heer André Moerman, geboren 

te Ronse op 25 mei 1937, overleden in Zonnehove op 26 februari 2020. 
 

Mevrouw Maria Van Depitte, weduwe van de heer Gaston De Poorter, geboren te 

Brugge op 4 januari 1925, overleden in Zonnehove op 5 maart 2020. 
 

Mevrouw Denise Drubbel, weduwe van de heer Julien Boonants, geboren te Gent 

op 4 oktober 1924, overleden in Zonnehove op 11 maart 2020. 

 

K O R T V E R B L I J F  
 

Mevrouw Marcella Rogge, weduwe van de heer Michel Hovaere, geboren te Sint-

Denijs-Westrem op 11 december 1931, overleden in Zonnehove op 24 december 

2019. 
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FAMILIENIEUWS 

NIEUW LEVEN: 

Hartelijke gelukwensen: 

Op 20 januari werd Mathis 

geboren. Hij is de zoon van 

Kelly Soetewey (onderhoud) 

en Tom De Vos. Delen mee in 

de vreugde de trotse grote 

broer Milan en de lieve zus 

Elise. 

 

JARIG IN APRIL 
 

1 april Marina Boone Vrijwilliger 

1 april Carine Dick Vrijwilliger 

2 april Mevrouw Erna Roelens K 115 

2 april Laurent Hautier Zorgkundige 

4 april Jean-Pierre Verdonck Vrijwilliger 

6 april Mevrouw Edith Levever K 031 

6 april Anja Clincke Kinesiste 

7 april Mevrouw Nicole Aspeslagh K 150 

7 april De heer Octaaf De Bock K 321 

9 april De heer Graciaan Verschuere K 025 

11 april Mevrouw Marie-Joseph Van Holderbeke K 027 

12 april Mevrouw Maria Van Den Maagdenberg K 116 

13 april Marlies Verniest Zorgkundige 

14 april Julie Verhaege Verpleegkundige 

17 april Mevrouw Gerda Jacobs K 135 

17 april Julie Van de Wallle Zorgkundige 

18 april Mevrouw Monique Muylaert K 113 

19 april Els De Maerteleire Verpleegkundige 

20 april Eric Kees Vrijwilliger 

20 april Max Van Cauwenberghe Zorgkundige 

22 april Mevrouw Monique Blanquaert K 133 
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22 april Mevrouw Leona De Rore K 319 

22 april Mevrouw Ghisella Dombrecht K 301 

23 april Tijl De Maere Technische dienst 

24 april Christa Van Hecke Algemeen directeur 

25 april Mevrouw Jacqueline Michels K 048 

27 april Mevrouw Albertine Standaert K 308 

27 april Magali Asselman Hoofdverpl. Afd. 4 

30 april Koen De Loof Vrijwilliger 

 

JARIG IN MEI 
 

3 mei De heer Georges Dhondt K 042 

3 mei Mevrouw Erna Trenson K 362 

3 mei Mevrouw Diane Verstraeten K 351 

3 mei Nicole Meert Vrijwilliger 

3 mei Albertine Roets Vrijwilliger 

4 mei Mevrouw Maria De Brabandere K 208 

4 mei Mevrouw Lisette Van Maerhem K 112 

5 mei Willy Kindt Vrijwilliger 

5 mei Huguette Sempels Vrijwilliger 

7 mei Jessica Nyakoh Zorgkundige 

8 mei Evelyne Van Wiemeersch Zorgkundige 

9 mei Mevrouw Agnes Grevisse K 220 

10 mei Eliane Eloot Vrijwilliger 

10 mei Martine Oosterlinck Zorgkundige 

11 mei Mevrouw Irene Missant K 148 

13 mei Ahlem Sayadi Onderhoud 

14 mei Mevrouw Anna De Vlieger K 218 

14 mei Filip Van de Kerkhove Kok 

14 mei De heer Johan Timmerman K 363 

18 mei De heer Marcel De Mey K 104 

18 mei Karen Vanoverbeke Verantwoordelijke Zorg 

20 mei Mevrouw Marguerite Van Hauwaert K 217 

21 mei Mevrouw Maria Dedrie K 141 

21 mei Ria Uyttendaele Zorgkundige 

27 mei De heer Pierre Goedgebuer K 307 

28 mei Wendy Heyde Hoofdverpl. Afd. 2 
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29 mei Julie Callens Animatie 

29 mei Zamira Sadikaj Logistieke 

30 mei De heer Jean-Pierre Van Haelst K 030 

 

JARIG IN JUNI 
 

1 juni Semra Tufan Onderhoud 

2 juni Debby Adams Logistiek 

2 juni Julia Van Nieuwerburgh Vrijwilliger 

4 juni Mevrouw Jeannine Duchemin K 354 

4 juni Mevrouw Juliana Van de Velde K 103 

5 juni Nicole Goetgeluk Vrijwilliger 

6 juni Leyla Isein Keukenhulp 

7 juni Peter Budai Onderhoud 

7 juni Marie-Jeanne Van Durme Vrijwilliger 

8 juni Ann Hamelinck Zorgkundige 

11 juni Mevrouw Godelieve De Neve K 023 

11 juni Merve Ceylan Verpleegkundige 

17 juni Agnes De Coninck Vrijwilliger 

18 juni Anaïs Haegeman Zorgkundige 

19 juni Sara De Muynck Animatie 

21 juni Hilde Nijs Boekhouding 

24 juni Alma Curri Onderhoud 

24 juni Kathleen Den Haese Kinesiste 

24 juni Natasja Vermeijlen Verpleegkundige 

26 juni Nathalie Imschoot Administratie 

28 juni Mevrouw Juliette Cnudde K 010 

28 juni Ingrid Arijs Zorgkundige 

28 juni Elsje Moreels Verpleegkundige 

30 juni Sultan Palit Onderhoud 
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NIEUWE MEDEWERKERS 
 

 

 

 

 

 

 

Hashim Iptisam      Mukayigire Thérèse  Adams Debby 

Zorgkundige       Zorgkundige   Logistieke 

 

 

 

 

 

 

 

Goerlandt Kenneth   Sadikaj Zamira         Verschaffel Ariane 

Logistieke    Logistieke   Keuken 

 

 

 

 

 

 

 

Imschoot Nathalie  Stravropoulos Andreas  Meganck Milena 

Administratie    Keuken   Verpleegkundige 
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Claeys Filip   Leveugle Keanu   Fieuws Lieve 

Keuken   Zorgkundige    Kine 

 

VAN HARTE WELKOM 
IN ZONNEHOVE 
 

- Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw) met hoofd-

verpleegkundige Nicole Blontrock 09/3217459 

blontrockn@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 2 (1e verdieping nieuwbouw) met hoofdverpleegkun-

dige Wendy Heyde 09/3217460   heydew@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 3 (1e en 2e verdieping oudbouw) met hoofdverpleeg-

kundige Inge Van Hullebusch 09/3217437 vanhulle-

buschi@zonnehove.zkj.be  

- Afdeling 4 (3e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige 

Magali Asselman 09/321 74 10 asselmanm@zonnehove.zkj.be 

- Palliatief referent Zonnehove: Els De Schepper  

    descheppere@zonnehove.zkj.be 

- Referent dementie Zonnehove: Sara De Muynck 

    demuyncks@zonnehove.zkj.be 

mailto:blontrockn@zonnehove.zkj.be
mailto:heydew@zonnehove.zkj.be
mailto:vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be
mailto:vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be
mailto:asselmanm@zonnehove.zkj.be
mailto:descheppere@zonnehove.zkj.be
mailto:demuyncks@zonnehove.zkj.be
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Op afdeling 1 verwelkomen wij: 

- Mr. Soetaert Robert op kamer 006 

- Mw. Van der Stede Maria op kamer 005 

 

Op afdeling 2 verwelkomen wij: 

- Mr. Thienpont Marcel op kamer 134 

- Mr. De Backer Roland op kamer 136 

- Mw. Roels Ingrid op kamer 138 

 

Op afdeling 3 verwelkomen wij: 

- Mw. Vander Beken Simonne op kamer 121 

 

Op afdeling 4 verwelkomen wij: 

- Mw. Vandersmissen Jeanne op kamer 315 

- Mw. De Rore Leona op kamer 319 

- Mr. Van Poeck René op kamer 353 

- Mw. Pauwelyn Maria op kamer 320 

- Mw. Trenson Erna op kamer 362 

- Mr. Goedgebuer Pierre op kamer 307 

- Mr. Timmerman Johan op kamer 363 

Vriendschap  
 

De oude muur die de klimroos steunt. 

De klimroos die de oude muur verfraait. 

Zo is de ware vriendschap: wederzijds iets geven, 

Steun en warmte, het geven centraal, niet het ontvangen. 
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TERUGBLIK 
 

Jan uari  

 

6/1 Driekoningenfeest 

 

8/1 Nieuwjaarsreceptie bewoners 

Op 8 januari hieven wij het glas. We sprongen 2020 in met een glaasje 

bubbels en verschillende hapjes. Zowel zoete als hartige hapjes gingen 

vlot naar binnen. Tijdens dit gezellige gebeuren wisselden bewoners 

met elkaar nieuwjaarswensen en goede voornemens uit.  
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17/1 Kerstconcert André Rieu 

Op vrijdag 17 januari organiseerden we een gezellig kerstconcertje 

van André Rieu op groot scherm. Voorzien van een hapje en een drankje 

konden heel wat bewoners genieten van een streepje muziek.  

 

22/1 Bewonerskoor 

Sinds kort gaat het bewonerskoor één keer per maand door in de ca-

fetaria. Hieraan nemen steeds heel veel bewoners deel. Of je de toon 

kan houden, speelt geen rol. Samen zijn, liedjes zingen van vroeger en 

plezier maken staat op de voorgrond. Voel jij de toonhoogtes ook al 

kriebelen? Kijk dan op de weekinfo wanneer het plaatsvindt en kom 

maar naar de cafetaria! We beginnen steeds om 15uur en het duurt 

ongeveer een uur.  

24/1 Stal Deyaert 

Op 24 januari werden de bewoners van het Klein Kouterke verrast door 

een heleboel knuffeldieren van stal Deyaert. Konijnen, cavia’s, een kat 

en een hond kwamen langs. De bewoners hun ogen fonkelden en ze kre-

gen er maar niet genoeg van. De dieren gingen van schoot naar schoot 

en genoten van de liefdevolle aaikes en strelingen. 
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Op vrijdag 21 februari kwam stal Deyaert met hun dieren de harten 

van de bewoners van afdeling 2 stelen. Opnieuw fonkelende ogen, mooie 

glimlachen en contacten zoals ze eerder nog niet gezien hadden.  
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De bewoners van afdeling 3 en 4 worden zeker niet vergeten. In de 

komende maanden (afhankelijk van hoe de Corona crisis verloopt) wor-

den zij ook verrast met lieve gezelschapsdieren. Naar gelang het weer 

kunnen de dieren verschillen.  

Waarom wij zo graag dieren op bezoek laten komen hoor ik jullie den-

ken? Het bezoek van dieren heeft op ouderen een positief effect, dit 

zowel op hun emotioneel  als hun  psychisch welbevinden. Ze krijgen 

terug ‘zorg’ in handen in plaats van de zorg uit handen te moeten geven. 

Graag bedanken wij Stal Deyaert voor dit mooi en gratis initiatief! 

 

28/1 Groepsgymnastiek in cafetaria 
 

Op dinsdag 28 januari kwamen de 6de jaars-studenten van de school 

Benidictuspoort langs om onze bewoners wat fitter te maken. Onder 

leiding van onze kinesiste Anja bewogen zowel jong en oud mee. Nadat 

het hele lichaam gestretched was, kreeg iedereen een drankje. 

 

Verzoekbox 
 

Elke maand organiseert het ergo-animatieteam een verzoekbox. Dit 

houdt in dat de bewoners zelf een 

liedje kiezen dat dan met de nodige 

animatie worden afgespeeld. Het is 

een heel populaire activiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Februari  
 

13/2 Valentijnsmenu: 

Koetong in Madeirasaus en hartjeskroketten 

Een dag voor valentijntjesdag zorgde de keuken voor een romantisch 

menu dat met liefde bereid was. In het teken van Valentijn kreeg ie-

dereen als voorgerecht bloemkoolsoep met snippertjes van zalm. Het 

hoofdgerecht bestond uit tong in Madeira saus met kroketten in de 

vorm van een hartje. Als kers op de hartjestaart kregen de bewoners 

een aardbeientaartje. Het was heel lekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/2 carnaval 

Op dinsdag 25 februari werd Zonnehove opgevrolijkt door allerlei op-

tredens. Zo las meneer Baert een gedicht voor, playbackte meneer 

Buyle Toon Hermans en verwisselde Baptiste even van geslacht om 

Dana Winner achterna te gaan. De grootste blikvangers waren toch wel 

de travesties. Mooie kostuums, glitter en glamour, prachtige muziek 

en zoveel meer brachten bij menig bewoner een lach op het gezicht. 

De eerlijkheid gebiedt ons om toch te zeggen dat de reacties verdeeld 

waren. Reacties als “ Dat mogen ze hier nog doen” en “waw zo 

mooi’”werden afgewisseld met “mmm, moet dit nu echt”’.  
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TERUGBLIK PASTORAAL 
ACTIVITEITEN DECEMBER 2019-MAART 2020 

 

Kerstmis 
Op tweede Kerstdag vierden we Kerstmis in een volle cafetaria. Het 
Kerstverhaal werd voorgelezen en we zongen verschillende goeie 
oude Vlaamse kerstliederen.  
 
De volgende dag vond er een Kerstbezinning plaats op Klein Kou-
terken. Het Kerstverhaal werd mooi opgeluisterd door Miloh (op de 
piano) en Méoh (op de viool), de zonen van Karen Vanoverbeke onze 
verantwoordelijke zorg en kwaliteit. Miloh vond het zelfs zo tof om 
te spelen voor de bewoners dat hij bleef spelen na het einde van de 
bezinning! We hopen om Miloh en Méoh snel terug te verwelkomen 
in Zonnehove! 
 
Lichtmis 
Op maandag 3 februari vierden we het feest van Lichtmis met pan-
nenkoeken en aansluitend een eucharistieviering. Hiermee enkele 
sfeer foto’s van de cafetaria: 
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Aswoensdag 
Op woensdag 26 februari is de Veertigdagentijd van start gegaan. 
De pastorale dienst heeft drie gebedsdiensten voorzien: in het dag-
verzorgingscentrum voor daggasten en bewoners van de assisten-
tiewoningen; op Klein Kouterken voor bewoners met dementie; en 
in de cafetaria voor alle andere bewoners die een askruisje wens-
ten. We waren blij om ook een tiental leden van Samana en enkele 
familieleden van bewoners te verwelkomen voor ons gebedsmoment 
in de cafetaria.  
Bewoners die bedlegerig waren of die niet graag meer van hun ka-
mer komen, konden een askruisje op hun kamer krijgen zoals elk 
jaar.  
Zo zijn we samen de Vasten binnen gestapt. 
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NIEUWS UIT DVC DE MARETAK 
 

Het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem besliste in de gemeen-
teraad van 16 december 2019 om ons sociaal project ‘Dagverzor-
gingscentrum De Maretak’ te ondersteunen.  
Het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem heeft ons een subsidie 
toegekend. 
We zijn hier zeer dankbaar voor!!! 
We zullen ervoor zorgen dat onze mensen hier ten volle kunnen van 
genieten! 
 
Enkele sfeerbeelden vanuit het DVC 

 
 
 
Onze sportievelingen  

 
 

Even goed nadenken 
 
 
 
 
Een echte hersenkraker 
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Gezelligheid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gedichten voorlezen 
 
 
 
 
 

Feestje bouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Richtlijnen vanuit de media  
opvolgen bij begroeting  
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VRIJWILLIGERS - DANKDAG 
 
Samen met 12 andere WZC van 
Zorgsaam Zusters Kindsheid 
Jesu werden onze vrijwilligers 
verwacht op het domein Puyen-
broeck, in zaal “the New Four 
Seasons”. 
Om 10u kregen zij een hartelijke 
ontvangst van Dominique Rood-
hooft, hoofd Centrale Unit. Nu de 
eerste slachtoffers van het coro-
navirus ook in België gevallen 
zijn, werd ons gevraagd lichame-
lijk contact met anderen zoveel 
mogelijk te beperken. In plaats 
van elkaar een hand of kus te ge-
ven, gaven we vuistjes of een el-
leboog ter begroeting. 

Na de ontvangst volgden we een viering, kregen we een receptie en 
nadien een uitgebreide maaltijd met als menu “Tomatensoep – Kip-
filet met groente mengeling en kroketjes” Voor de vegetariërs werd 
“gevulde paprika met kroketjes” geserveerd. Als dessert werd cho-
comousse opgediend, voor de diabeten was er fruitsalade Na de 
koffie dansten de vrijwilligers er lustig op los tijdens de Thé Dan-
sant Omstreeks 16u30 keerden onze vrijwilligers huiswaarts na 
een gevulde, geslaagde dag. 
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TEAM IN DE KIJKER: ADJUNCTEN 
 
Elk seizoen zetten wij een team in de kijker. In deze editie “showen” 
wij jullie de adjunct hoofdverpleegkundigen. Op afdeling 1 is dat 
Julie, op afdeling 2 Freskida, op afdeling 3 Stephanie en op afdeling 
4 Debbie. Met uitzondering van Stephanie zijn het allemaal nieuwe 
“aanwinsten”. Freskida is afkomstig van een ander woonzorgcen-
trum. Julie en Debbie hebben interne promotie gemaakt. 
 
Hieronder een klein interview. Ik vroeg aan hen:  
Wat spreekt je het meeste aan in jouw functie? 
Debbie: Toen ik de vacature zag staan om adjunct te worden, sprak 
mij vooral de variatie tussen de verzorging en het administratieve 
werk  aan. 
Julie: Het is leuk om de verbindende schakel te zijn tussen het 
team en de hoofdverpleegkunde. Je krijgt ook meer verantwoorde-
lijkheden en dat geeft me als verpleegkundige veel voldoening. 
Stephanie: Wat ook heel fijn is aan mijn job is dat je kan blijven 
bijleren en groeien. Ook het contact met de families en de dokters 
zorgen voor een warm en gewaardeerd gevoel. 
Freskida: Het is een leuk gevoel dat de hoofdverpleegkundigen ons 
veel vertrouwen geven. We staan op één lijn en dat zorgt voor een 
goede relatie tussen hoofdverpleegkundige en adjunct-hoofdver-
pleegkundigen. 
 
Waar zie jij de uitdagingen in jouw functie? 
Stephanie: Iedere dag is anders. De ene keer sta je in de zorg, een 
andere keer moet je nieuwe personeelsleden opleiden of stagiairs 
begeleiden. 
Julie: Collega’s kennen ons (n.v.d.r. Julie en Debbie) uit een ‘ge-
wone’ teamfunctie. Wij waren verpleegkundigen op de afdeling en 
nu zijn we leidinggevend naar collega’s waar we vroeger gewoon 
mee samenwerkten. Op zich gaat dit heel vlot en merk ik hier geen 
problemen op. 
Debbie: Dit verliep vrij vlot op afdeling 4. Aangezien wij heel lang 
geen adjunct hoofdverpleegkundige hadden, hebben Els (n.v.d.r. 
verpleegkundige en paliatief referente) en ik regelmatig die taken 
opgenomen. 
Freskida: Als nieuweling was het zoeken hoe ik in het team zou 
passen. Anderzijds gaf mij dat wel de ruimte om afstand te nemen 
en mijn neutraliteit te bewaken. Wat ik voor mezelf soms wel een 
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uitdaging vind is dat ik van alles altijd op de hoogte wil zijn omdat 
ik mij verantwoordelijk voel. 
 
Waar zou jij extra willen op inzetten om de werking positief 
te laten evolueren? 
Dit is een vraag waar de dames wat langer over moesten nadenken. 
Julie: Ik zou meer inzetten op de communicatie tussen de collega’s. 
Dit verloopt al vrij vlot maar communicatie zal altijd belangrijk blij-
ven. Op onze afdeling werken heel wat personeelsleden halftime. 
Dit zorgt ervoor dat ze de overdracht niet kunnen volgen. Ze krijgen 
wel een tablet waar ze het dag-
boek kunnen lezen. Hierdoor  
is er het risico dat (belangrijke) 
informatie verloren gaat. 
Stephanie en Debbie: Dat 
klopt. Goed blijven communi-
ceren is belangrijk. 
Freskida: Ik ben akkoord met 
het puntje over de communica-
tie maar ik zou ook graag nog 
wat meer inzetten op orde krij-
gen in mijn bureauwerk. We 
staan vaak in de zorg en dan 
verlies ik soms wat het over-
zicht in mijn administratie. 
Julie: Ik kan mij hier in vin-
den. 
 
Bedankt dames voor dit in-
terview!  
 

 
Wijze woorden 

Geloof maar in wonderen 
er gebeuren er elke dag! 

 
Zoals de dokter of de opvoeder 

schikt elke leider zich altijd naar wat nu kan! 
 

Niet is zeker behalve dat er 
zeker een nieuwe lente komt!  
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ZORG-SAAM ZIJN VOOR 

Kwaliteitszorg meten wij voortaan met PREZO.  
 
Ontvangt u of uw naaste zorg, ondersteuning of hulp van een zorg-
organisatie? Dan is het fijn om te weten dat u kwaliteit kunt ver-
wachten. Maar wat is kwaliteit? Dat ervaart iedereen anders. 
Daarom vinden wij het belangrijk om naar uw ervaringen te luiste-
ren en te kijken.  
 
De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, waar wij als woonzorg-
centrum toe behoren, koos voor PREZO als kwaliteitssysteem. 
PREZO is een werk- en denkmodel dat we kunnen gebruiken om 
onze bewoners de best mogelijke zorg, ondersteuning of hulp te 
bieden. Het helpt ook onze medewerkers en organisatie om hun 
werk zo goed mogelijk te doen, om de bewoners verantwoord en 
veilig te verzorgen, met aandacht voor hun wensen, mogelijkheden 
en beperkingen. PREZO woonzorg telt in totaal zestig kwaliteits-
thema’s, telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling.  
 
Om dit kwaliteitsmodel te implementeren binnen WZC Zonnehove 
werd ik, als stafmedewerker hiervoor deeltijds aangesteld. Ikzelf 
ben reeds enkele jaren aan de slag als stafmedewerker in WZC De 
Lichtervelde in Eke. Ik studeerde in 1998 af als verpleegkundige, 
volgde nog een kaderopleiding en ging in eerste instantie aan de 
slag op de afdeling radiotherapie in het A.Z. Sint-Lucas te Gent én 
het O.L.V. ziekenhuis te Aalst. Na 17 jaar volgde ik mijn hart en 
mijn voorliefde voor ouderenzorg. Ik startte als hoofdverpleegkun-
dige in Eke om na twee jaar de functie van stafmedewerker Zorg en 
Kwaliteit op te nemen. In die hoedanigheid werd mij een tweetal 
jaren geleden gevraagd om rond PREZO te gaan werken, binnen de 
voorziening in Eke. 
 
Omdat we binnen onze vzw op een gestructureerde manier aan de 
slag willen gaan met PREZO, werd er een ‘handleiding’ voor al onze 
voorzieningen uitgewerkt. Deze moet handvaten aanreiken om u 
als bewoner, familielid, medewerker te kunnen betrekken in de 
kwaliteitszorg van onze organisatie. We wensen niet de focus te leg-
gen op protocollen, systemen of richtlijnen maar in de eerste plaats 
te kijken naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening 
aan onze bewoners. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? 
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Ervaren zij dat ze, eventueel met hulp, hun eigen keuzes kunnen 
maken? We wensen hier op in te zetten: omdat het draait om de 
bewoners – omdat zij uiteindelijk dagelijks de essentie van goede 
zorg ervaren; omdat we continu willen leren en reflecteren – 
het is een methodische manier van werken, denken en handelen 
met aandacht voor reflectie; omdat we willen verbeteren – PREZO 
helpt gericht in te zoomen op de zaken die voor verbetering vatbaar 
zijn; omdat we in essentie steeds het goede willen doen – we 
wensen het kwaliteitsbewustzijn op de werkvloer te versterken en 
ervoor te zorgen dat we het verschil kunnen maken voor onze be-
woners. 
We hebben de 60 PREZO woonzorg kwaliteitsthema’s (prestaties) 
gebundeld in 7 clusters. Het is onze intentie om voor elke prestatie 
een medewerker aan te stellen als sleutelfiguur. Die medewerkers 
hebben de opdracht informatie te verzamelen zodanig dat we te we-
ten komen wat de sterktes en de werkpunten zijn, binnen ons 
woonzorgcentrum, omtrent een welbepaalde prestatie (bv. vallen, 
voeding en vocht, geneesmiddelen, …). We wensen hierbij rekening 
te houden met het kwaliteitsvol denken en werken binnen onze or-
ganisatie met de focus op de betrokkenheid van medewerkers, be-
woners en familieleden. Het is de bedoeling om na deze evaluatie 
een beeld te krijgen van de noodzaak en het belang om over te gaan 
tot verbeteren of borgen van een welbepaald kwaliteitsthema. Alle 
medewerkers, bewoners en familieleden hebben een belangrijke rol 
in het maken van keuzes, noden en haalbaarheid van acties binnen 
onze organisatie.  
Begin februari zijn wij in ons woonzorgcentrum van start gegaan 
met de eerste cluster rond ‘lichamelijk welbevinden’. Voor de eerste 
tien van die prestaties wensen we een stand van zaken op te ma-
ken. Dit aan de hand van vragen-
lijsten, workshops of andere indi-
viduele en/of groepsactiviteiten. 
Misschien zal ook u gevraagd wor-
den hieraan deel te nemen. We ho-
pen van harte dat iedereen hier po-
sitief aan zal meewerken, zodat we 
verder kunnen blijven inzetten op 
kwalitatieve zorg en kunnen bij-
sturen waar nodig.  
 
Antony Boone  
Stafmedewerker Kwaliteit.  
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Evaluatie Kortverblijf 2019 
 
Nu we al een eindje ver zijn in 2020 is het altijd goed om eens terug 
te kijken naar het voorbije jaar. In 2019 werd een bevraging gedaan 
bij alle bewoners die in de loop van het jaar in kortverblijf geweest 
zijn in Zonnehove. Deze bevraging werd ingevuld door 23 personen 
op een totaal van 55 mensen die in kortverblijf geweest zijn. De 
bevraging werd 13 maal ingevuld door de bewoner zelf en 10 maal 
door familie. 
De bevraagde items waren o.a.: het eerste contact met het woon-
zorgcentrum, maaltijden, zorgverlening, activiteitenaanbod… 
Hieronder enkele resultaten. 
Hoe tevreden bent u over de manier waarop u werd onthaald 
op de afdeling? 

 
Bewoners en familieleden zijn tevreden over de vriendelijkheid en 
de bereidheid van de medewerkers om ervoor te zorgen dat alle do-
cumenten, medicatie e.d. zo snel mogelijk in orde worden gebracht. 
Hoe tevreden bent u over de gezelligheid van de gemeenschap-
pelijke ruimtes? 

 
Bewoners en familieleden zijn tevreden  maar gaven toch ook aan 
dat de cafetaria gezelliger mocht ingericht worden. Ondertussen is 
de cafetaria mooi opgefrist met nieuw meubilair waardoor we ho-
pen dat er tegemoet werd gekomen aan deze opmerking. 

0% 0%

26%

74%

0% helemaal niet
tevreden  0%

niet tevreden  0%

tevreden  26%

Heel tevreden  74%

0% 0%

30%

35%

22%

helemaal niet tevreden
0%

niet tevreden  0%

tevreden  30%

Heel tevreden  35 %

NVT  22%
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De tuin en het groene uitzicht vanuit de kamers is voor iedereen 
een heel groot pluspunt! 
Hoe tevreden bent u over de maaltijden in het algemeen? 

 
Bijkomende info: in 2019 was de uitbating van de keuken nog gro-
tendeels in handen van de firma ‘Aramark’.  Vanaf 2020 is de keu-
ken opnieuw in eigen beheer gekomen. 
Hoe tevreden bent u over de verzorging die u krijgt in het al-
gemeen door het zorgteam? 

 
 
Hoe tevreden bent u over de activiteiten en de animatie die 
het woonzorgcentrum organiseert? 

 
Een opmerking over het aanbod van de activiteiten was dat deze 
slechts een kleine groep bewoners bereiken en niet echt aangepast 
waren aan onze bewoners vb. uitstappen die veel voorbereiding van 
medewerkers vragen en vermoeiend zijn voor de bewoners. In de 
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toekomst zullen de activiteiten meer georganiseerd worden ter 
plaatse in het woonzorgcentrum of in de tuin zodat meer bewoners 
kunnen deelnemen. De activiteiten zullen ook aansluiten bij de 
leefwereld van de bewoners zoals huishoudelijke activiteiten, wan-
delingen in de omgeving, samenwerking met de lokale verenigingen 
en scholen enz…. 
Algemene conclusie: er is een algemene tevredenheid merkbaar: bij 
70% van de bevraagden beantwoordde het kortverblijf volledig aan 
hun verwachtingen en 65% zou het kortverblijf in Zonnehove zeker 
aanraden aan anderen. 
 

Vroegtijdige zorgplanning 
 
Beste bewoner, familielid, naasten,  
Met deze wil ik eventjes mezelf voorstellen en één van mijn taken 
toelichten. Ik ben Els De Schepper, werkzaam als verpleegkundige 
op afdeling 4, maar eveneens aangesteld als palliatief referent voor 
het hele woonzorgcentrum.  
Dit houdt in dat ik 16u per maand vrijgesteld ben om mij toe te 
leggen op taken omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zor-
gen en levenseindezorgen.  
Concreet betekent dit dat ik onder andere betrokken wordt in 
(moeilijke) palliatieve en terminale situaties, maar ook dat ik coa-
ching geef aan collega’s en dat ik meehelp met het verder uitbou-
wen van een degelijk palliatief beleid.  
In 2020 willen we ons specifiek richten op het luik “vroegtijdige 
zorgplanning”.  We streven er dit jaar naar dat bij minstens 70 % 
van onze bewoners een gesprek rond vroegtijdige zorgplanning is 
opgestart, om onze verzorging hierop zo goed mogelijk te kunnen 
afstellen. Hieronder geef ik jullie graag een woordje uitleg omtrent 
dit onderwerp.  
 
Wat houdt (een gesprek rond) vroegtijdige zorgplanning in? 
Vroegtijdige zorgplanning is een continue proces van overleg tus-
sen u als bewoner, uw familie en/of naasten en de zorgverlener(s). 
Tijdens zo’n gesprek rond vroegtijdige zorgplanning worden toe-
komstige zorgdoelen besproken, zoals: “Wenst u nog naar een zie-
kenhuis te gaan?”, “Moeten we aandringen mocht u niet willen 
eten/drinken?”, “Wilt u nog antibiotica?”,… 
Maar we staan evengoed stil bij belangrijke waarden, specifieke 
wensen,…  
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Kortom alles wat belangrijk is om te komen tot “kwaliteitsvolle” zorg 
voor u wanneer uw gezondheid  achteruit gaat.    
In eerste instantie beluisteren we u, als bewoner, omtrent uw wen-
sen, maar indien dit niet meer mogelijk is – om welke reden dan 
ook – dan bekijken we samen met de huisarts en uw familie, wet-
telijk vertegenwoordiger, en/of naasten hoe we de best mogelijk 
zorg kunnen toedienen.  
 
Wanneer vindt zo’n gesprek rond vroegtijdige zorgplanning 
(VZP) plaats? 
Sommige bewoners hebben reeds vóór hun opname in het woon-
zorgcentrum een wilsverklaring opgesteld. Deze registreren we au-
tomatisch in het elektronisch bewonersdossier. Nadien organiseren 
we een gesprek om na te gaan of deze wilsverklaring nog steeds 
overeenstemt met uw huidige wensen.  
Mocht u nog geen wilsverklaring opgesteld hebben, dan vragen we 
op het evaluatiegesprek met Mieke van de sociale dienst en de 
hoofdverpleegkundige een 6 à 8 weken na uw opname in het WZC, 
een eerste maal of u bereid bent om zo’n VZP-gesprek te plannen.  
Bij belangrijke kantelmomenten in uw gezondheidstoestand zullen 
we eveneens de vraag stellen of u uw wilsverklaring wilt herzien.  
Tenslotte kunt u als bewoner of familielid op eender welk ogenblik 
een gesprek aanvragen bij de hoofdverpleegkundige, palliatief aan-
spreekpersonen van iedere afdeling of bij mezelf.  
 
Wie zijn de aanspreekpersonen rond VZP en palliatieve zorgen 
van iedere afdeling? 
Voor specifieke vragen rond vroegtijdige zorgplanning kunt u te-
recht op volgende afdelingen bij: 
- op afdeling 1: Tom en Kyra 
- op afdeling 2: Ann en Natasja 
- op afdeling 3: Stéphanie (adjunct) en Laurent 
- op afdeling 4: Magali en Els 
 
Tot slot… 
We hechten zeer veel belang aan een 
vroegtijdige zorgplanning, zodat we precies 
weten wat u wenst, wat u belangrijk vindt, 
zeker op momenten dat u zelf niet meer in 
staat zou zijn om uw wil te uiten (bvb bij 
snelle achteruitgang van uw toestand, bij 
een dementieproces,…). We willen hierbij 
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zoveel mogelijk in dialoog gaan met alle betrokken partijen. Mocht 
u nog vragen hebben, aarzel dan niet om mezelf of één van mijn 
collega’s te contacteren! 
 
Els De Schepper 
Palliatief referent 
descheppere@zonnehove.zkj.be  

 
 

Belang van een goede mond- en tandzorg bij de 
senioren 
 
Hoe ouder een mens wordt, hoe minder aandacht er gaat naar zijn gebit. Aan-
gezien de bevolking zienderogen vergrijst, daalt dus ook de gezondheid van 

onze gebitten zienderogen. “Zeker als mensen in een rust- en verzorgingste-
huis terechtkomen, zien we dat de mondzorg het eerste is wat erbij inschiet”, 

zegt professor Jan Cosyn, voorzitter van de opleidingscommissie Tandheel-
kunde aan de UGent. 
De gevolgen kunnen bijzonder drastisch zijn. Niet verzorgde abcessen en chro-

nische ontstekingen vergroten de kans op een hartinfarct en andere ernstige 
gezondheidsproblemen. Hoe groot het probleem precies is, is moeilijk in te 
schatten. Wel geweten is dat om en bij 20 % van de bevolking zelden of nooit 

naar de tandarts gaat. Het laat zich raden dat ouderen, die sowieso minder 
mobiel zijn daar een belangrijk aandeel in hebben. 

“Een eerste stap naar een betere tandzorg bij ouderen is sensibilisering bij 
zowel bij de zorgmedewerkers als bij de doelgroep zelf. Nog beter zou een vaste 
tandarts per woonzorgcentrum zijn. Maar gezien het tekort aan tandartsen, 

zal die er wellicht niet snel komen, zegt Cosyn. 
Wie zijn leven wil beteren, krijgt van Cosyn alvast enkele tips. Ouderen die nog 

de trotse bezitter zijn van een eigen gebit, moeten dagelijks poetsen en regel-
matig op controle gaan. Voor wie een prothese draagt, gelden eveneens gulden 
vuistregels, zegt Cosyn. “Reinig dat met handzeep in plaats van met tandpasta. 

In tandpasta zitten korreltjes om tandplak te verwijderen, maar een plastic 
gebit worden daarmee juist beschadigd.” En nog crucialer: doe je gebit ’s 
nachts zeker uit. “Ons weefsel is niet ontworpen om constant een lichaams-

vreemd voorwerp te dragen. Bovendien vergroot het risico op schimmels als je 
de prothese constant draagt. Of zoals een oud-prof me altijd zei: je schoenen 

hou je toch ook niet aan in bed?” 
(Uit “De Morgen, 17/07/2017) 

 
In WZC Zonnehove hebben wij sinds 2016 een samenwerking met 
Gerodent van UGent, een team tandartsen dat tweemaal per jaar 
komt voor preventieve en curatieve consulten. Gerodent komt terug 
op 13 en 14 juli. U ontvangt een brief via de factuur van april om 

mailto:descheppere@zonnehove.zkj.be
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in te schrijven. Geef uw inschrijving af aan de verpleegpost aub. 
tegen 1 juni. 
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet om een zorgmedewerker aan te 
spreken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Karen Vanoverbeke, 
Verantwoordelijk Zorg & Kwaliteit. 
 
 

Procedure vermissing 
 
Sinds begin 2020 zijn we bezig met onze interne 
procedure vermissing te herevalueren. We wil-
len van de gelegenheid gebruik maken om ook 
jullie te sensibiliseren. Kort samengevat houdt 
onze interne procedure in dat we zowel preven-
tief als curatief willen werken.  
 
Primaire preventie: vermissing voorkomen: 

➢ Regelmatige controle op de aanwezigheid van bewoners 
➢ Goede anamnese in het zorgdossier: informatie over het 

verleden: woonplaats, begraafplaats echtgeno(o)t(e), 
vroegere school, woonplaats familieleden …. 

➢ Waakzaamheid bij werkzaamheden, uitzonderlijke om-
standigheden, defecten, warm weer, activiteiten buiten 
de afdeling. 

➢ Aan de buitendeur van de beveiligde afdeling hangt een 
bericht met de vraag om de deur steeds goed te sluiten 
en om geen bewoners mee buiten te laten 

➢ Aan bewoners en familie vragen om de afdeling te 
verwittigen wanneer men de afdeling verlaat of bui-
tenshuis gaat.  

➢ Intern alle documenten zo veel mogelijk op voorhand 
klaarmaken:  

o Map ‘vermissing’ (procedure en stappenplan bij een 
vermiste persoon, afdelingsplannen en stratenplan 
van Sint-Denijs-Westrem en omgeving.) 

o Map ‘telefoonboek’ per afdeling up-to-date houden 
met volgende info: steeds een actuele fiche met 
GSM- nummers medewerkers 
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o Document ‘vermissing politie Gent’ op dag van op-
name invullen bij alle mobiele bewoners 

o Foto’s van bewoners met verhoogd wegloopgedrag 
bezorgen aan de receptie 

o Toestemming laten ondertekenen om persoonsge-
gevens in geval van vermissing te mogen doorstu-
ren naar de politie, bij opname 
 

Secundaire preventie: Een effectieve vermissing op de juiste ma-
nier snel en kwalitatief behandelen, door het vooropgestelde stap-
penplan te volgen. Verder hebben we ook een goede samenwer-
king met Politie Gent.  

 
Kort samengevat stappenplan: 

1. Zoektocht op de afdeling 
2. Zoektocht in het WZC 
3. Zoektocht buiten het WZC + de politie verwittigen na 

20min vermissing 
4. Contactpersoon - familie om de hoogte brengen 
5. Zoektocht verderzetten samen met de politie 
6. De bewoner is terecht + iedereen verwittigen 

 

!!! Een warme oproep aan alle bewoners,  

familieleden en mantelzorgers !!! 

 
▪ Indien jullie informatie hebben over het levensver-
haal, bezorg deze gerust aan het zorgteam van de af-

deling.  
▪ Verwittig telkens het zorgteam in-

dien u de afdeling verlaat zodat 
een zoekactie niet onnodig opge-
start wordt!  

 
 
Sara De Muynck 
Referente dementie 
demuyncks@zonnehove.zkj.be 
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GEDICHT VAN PAUL SNOEK 

dagtekening 

(Uit de bloemlezing “Dingen die niet overgaan”) 

Dag mens, dag onbekende, wat is het fijn 

dat wij elkaar niet hoeven te herkennen, 

maar rustig en elk met zichzelf 

vertoeven in de goede cel van de stilte. 

 

Wij zijn niet gebonden door vrees of beminnen. 

Een vreemde vrede is het die ons innig scheidt. 

En zij, die vriend of vijand zijn, benijden ons, 

want wij zijn eeuwenoude vreemdelingen. 

 

Fijn, dat wij elkaar zo maar voorbijgaan 

als schouders, schaduwen of ruggen in de regen. 

Wij zijn onvindbaar. Wij vormen de leegte. 

De toekomst is de enige herinnering. 

 

Wij zijn terzelfdertijd het rusten evenwicht 

in een volmaakt en anoniem bewegen 

van vreemde en volkomen onbekende 

tweelingen der eenzaamheid. 
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Woonkamermoeder - vader 


