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WELKOM
Van harte welkom in ons woonzorgcentrum, een huis waar ouderen tijdelijk of permanent
wonen en waar familie altijd welkom is.
Wij zijn gelegen in het historische centrum, waardoor de adem van de Gentse binnenstad
voelbaar is in al onze activiteiten.
Wij hopen uw verblijf zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Hiervoor
beschikken we over een ploeg van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers.
Deze welkombrochure is bedoeld om u wegwijs te maken in het dagelijkse leven binnen
ons huis.
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan de medewerkers sociale dienst, de
algemeen directeur, de directeur wonen en zorg of uw afdelingshoofd.
Wouter Sonneville
Algemeen directeur

wonen met zorg
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OPDRACHTVERKLARING

 Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw, gesticht door de congregatie Zusters van Liefde J.M., vormt een woonen leefgemeenschap van mensen die door hun hoge leeftijd of omwille van gezondheidsproblemen op
zorg en ondersteuning aangewezen zijn. Zij komen als bezoeker naar het dagverzorgingscentrum,
verblijven gedurende enkele weken in het centrum kortverblijf of vinden bij ons als bewoner een nieuwe
thuis. Allemaal zijn het onze gasten.
 Onze ligging binnen de historische kern van de stad Gent willen wij benutten om deel te nemen aan het
sociale leven.
 Wij respecteren onze bewoners en bezoekers als mensen met een levensgeschiedenis en als burgers met
rechten. Respect voor privacy en autonomie kenmerkt onze basishouding.
 De noden en behoeften van onze gasten vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening. Vanaf
het begin tot en met het levenseinde zoeken wij in dialoog met hen en hun familie naar een goede
afstemming en een aangepaste dienstverlening.
 De waarden geborgenheid, gastvrijheid en veiligheid zijn levensbelangrijk voor onze gasten. Daarom
streven wij dit na in de inrichting van ons huis en in onze manier van ondersteunen en verzorgen.
 De bewoners en bezoekers worden omringd door gemotiveerde en deskundige medewerkers uit
verschillende disciplines, die hen een warm hart toedragen en die kwaliteitsvolle diensten willen verlenen.
Het welzijn en de deskundigheid van onze medewerkers vormen een belangrijk aandachtspunt voor hun
verantwoordelijken.
 De vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het wonen en leven van onze gasten. Wij waarderen sterk
hun engagement en willen hun meerwaarde blijvend koesteren.
 Een open communicatiecultuur ondersteunt het samenleven en het samenwerken binnen ons huis.
 Wij hanteren het principe “een juiste prijs voor een kwaliteitsvolle dienstverlening”. Dit kunnen we nakomen
dankzij de persoonlijke financiële bijdragen en de subsidies van diverse overheden.
 Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie en vanuit de universele beginselen van de Verenigde
Naties streven wij naar een hoge menswaardigheid met respect voor de persoonlijke geloofsovertuiging
van de bewoners, de bezoekers, de medewerkers en de vrijwilligers.
De medewerkers
Het directieteam
De leden van de Raad van Bestuur
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw, lid van Tabor vzw, op 2006-12-13
Herzien op 2015-02-10 * Te herzien voor 2020-03-01 * Versie 13
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ALGEMENE INFO
WZC Sint-Jozef vzw heeft reeds een lange geschiedenis en is in oorsprong een initiatief
van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. In het jaar 1936 kochten de Zusters
van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend aan het eigen
domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een
bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in
1937. “Sint-Jozef” was geboren.
In het jaar 1990 werd het rusthuis
overgedragen van de vzw Zusters van Liefde
naar de vzw Sint-Jozef. In 1984 werd er
besloten om een nieuw rustoord te bouwen.
De “ouden bouw” werd afgebroken en de
“nieuwbouw” werd ingehuldigd op 14 januari
1995.
Op 19 april 2010 werd de eerste steen
gelegd voor een uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum. Op 10 november 2011
werden het nieuwe centrum voor kortverblijf De Molenaar en het dagverzorgingscentrum
De Blaisant ingehuldigd.
Sint-Jozef vzw biedt volgende diensten aan:
 een woonzorgcentrum;
 een centrum voor kortverblijf;
 een dagverzorgingscentrum;
 ook het expertisecentrum dementie Paradox is ontstaan vanuit deze vzw.
Het woonzorgcentrum heeft 115 individuele kamers. Op het gelijkvloers bevinden zich
49 kamers, verdeeld over 3 gangen, Rozenhof 1, Rozenhof 2 en Berkenhof. We spreken
dan ook over de Hoven, een aangepaste eenheid voor personen die nood hebben aan
toezicht, vb. bij dementie.
Op het eerste verdiep, de Parken, zijn 35 kamers, verdeeld over 2 gangen, het Leliepark en
het Lindepark. Ook op het tweede verdiep, de Velden, wonen 31 ouderen (Heideveld en
Korenveld).
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Het centrum voor kortverblijf De Molenaar bevindt zich in een nieuw gebouw (sinds
oktober 2011), palend aan het bestaande woonzorgcentrum. Er zijn 6 kamers voorzien
voor een tijdelijk verblijf waarvan 2
kamers zich op de eenheid ‘wonen met
verhoogd toezicht’ bevinden, bv. voor
personen met dementie.

Ook het dagverzorgingscentrum De
Blaisant bevindt zich in dit nieuwe
gedeelte, op het gelijkvloers. De
Blaisant biedt ouderen de mogelijkheid om een aangename dag te beleven en anderen te
ontmoeten. Indien nodig wordt hulp, toezicht en verzorging geboden.

De livings zijn gezellig ingericht met een
open keuken, een zithoek met relaxzetels
en een ruim terras gelegen aan een
binnentuin.

Voor meer informatie over alle verblijfsmogelijkheden van Sint-Jozef vzw kunt u terecht
bij de medewerkers sociale dienst.
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UW LEEFRUIMTE
1. Uw kamer
Elke kamer beschikt over een leef- en slaapgedeelte, een sanitaire ruimte met wastafel en
toilet. Mits een maandelijkse vergoeding kan een koelkast ter beschikking gesteld worden.
U bent vrij om, in overleg met het afdelingshoofd, kleine meubels mee te brengen en de
kamer naar uw smaak in te richten. Het is echter niet toegelaten op eigen initiatief gaten
te boren in de muur. Elke kamer is voorzien van rails om schilderijen of fotokaders aan op
te hangen.
Zorg ervoor dat u nog voldoende bewegingsruimte overhoudt in de kamer voor bv. een
rolstoel. Aanpassingen aan de kamerinfrastructuur vallen onder de verantwoordelijkheid
van de organisatie. Defecten aan persoonlijke bezittingen vallen onder uw
verantwoordelijkheid.

1.1. Tv op de kamer: U mag een eigen televisietoestel meebrengen. Enkel flatscreen tv’s
zijn toegelaten. De aansluitingskosten en de maandelijkse
afrekening voor de tv-distributie zijn inbegrepen in de dagprijs.
Een flatscreen kan gehuurd worden tegen een maandelijkse
vergoeding.

1.2. Oproepsysteem: De kamer is voorzien van een oproepsysteem. Bij een druk op de
rode knop aan het bed of in het toilet komt een verpleeg- of zorgkundige u zo snel
mogelijk helpen.

1.3. Telefoon: De mogelijkheid om een telefoon aan te sluiten is voorzien. U brengt uw
eigen toestel mee en u kunt uw telefoonnummer behouden indien u inwoner van Gent
bent. Indien u een telefoon wilt installeren in uw kamer, verwittigt de sociale dienst
Proximus en wordt de nieuwe lijn geïnstalleerd. Proximus factureert rechtstreeks aan u.

1.4. Rookverbod: Het woonzorgcentrum is een rookvrij gebouw. Roken is
enkel buiten toegestaan voor bewoners en bezoekers in de rokershoek (aan
de zijkant van de polyvalente ruimte).

1.5. Kleding: Het wassen van uw persoonlijke kleding kan op twee manieren gebeuren, nl.
door uw familie/verwanten of door de wasserij waarmee het WZC een overeenkomst
heeft. Daarom hanteren wij twee dagprijzen. Uw kleding wordt door het WZC
voorzien van een label met uw naam. Dit gebeurt gratis.
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Wanneer u zich tijdens uw verblijf nieuwe kleding aanschaft, verzoeken
wij u deze af te geven aan het diensthoofd om ze eveneens te laten
voorzien van uw naam.
Het is raadzaam goede wasbare kleding mee te nemen. Delicate was
geeft u best mee aan uw familie.

1.6. Schoeisel: Alle kamers hebben linoleum vloeren. Deze zijn
behandeld met een antisliplaag. Voor uw eigen veiligheid is het echter
wenselijk om schoenen en pantoffels te dragen met een antislipzool.
Tapijtjes zijn niet aangeraden. Zo beperken we de valincidenten tot een
minimum.

1.7. Sieraden en geld: Uw persoonlijke bezittingen vallen onder uw
verantwoordelijkheid. Het is af te raden grote bedragen geld in uw
kamer te bewaren.

2. Uw omgeving

2.1. Post + adreswijziging:
Bij de opname vult de medewerkster sociale dienst samen met u een aanvraag voor
adreswijziging in, indien gewenst. Zij stuurt deze aanvraag dan door naar de dienst
bevolking. Nadat de wijkagent is langs geweest, ontvangt u een uitnodiging van de dienst
bevolking om uw identiteitskaart te wijzigen. Uw familie/verwant staat hiervoor in.
U heeft een eigen postvakje aan de receptie. Bij opname
wordt gevraagd of de post in het postvakje mag gelegd
worden of opgestuurd dient te worden naar uw
vertrouwenspersoon. Op elk moment kunnen u of uw
vertrouwenspersoon het postvakje leeg maken.
Uw nieuw adres is:
De heer/mevrouw…
WZC Sint-Jozef vzw, kamer …
Molenaarsstraat 34
9000 Gent
10

Gelieve na uw verhuis uw adreswijziging door te geven aan de post, uw bankinstelling en
uw mutualiteit. Dit kan pas als uw adres gewijzigd is op uw identiteitskaart.

2.2. Gemeenschappelijke ruimtes:
Ons huis heeft heel wat ontmoetingsplaatsen:
 Op elke afdeling is een leefruimte waar bewoners samenkomen voor de maaltijden,
voor activiteiten georganiseerd door de medewerkers van de animatie, enz.
 Op elke verdieping vindt u een verdeelkeukentje. Onze medewerkers leggen hier de
laatste hand aan de maaltijden. Het is de bezoekers niet toegelaten producten uit de
keuken te nemen of te nuttigen.
 U kunt terecht in de polyvalente ruimte die ’s
middags van 11.45 u. tot 12.45 u. dienst doet
als restaurant. Indien u met familie of vrienden
in het restaurant wilt eten, aarzel niet om
inlichtingen te vragen bij uw afdelingshoofd.
 In de namiddag wordt de polyvalente ruimte
een cafetaria. Van 14 u. tot 17 u. kunt u er,
alleen of met bezoek, een kopje koffie, een
biertje of een frisdrank nuttigen tegen
betaling. Wanneer er centrale animatieactiviteiten doorgaan, is de cafetaria gesloten voor bezoekers. Dit wordt vooraf telkens
aangekondigd. Familie en/of verwanten zijn steeds welkom bij centrale activiteiten!
 Als u dit wenst, kunt u elke vrijdag om 15.30 u. de mis bijwonen in onze huiskapel.
 Het Salon bevindt zich naast de kapel en biedt de gelegenheid om in alle rust samen
te komen met familie en/of kennissen. Aanpalend ligt een mooi aangelegde tuin die
toegankelijk is voor bewoners en bezoekers.
Het Salon kan afgehuurd worden voor recepties,
feestjes of herdenkingen. De vergoeding bedraagt
45 euro. Servies, bestek, koffie en water zijn
inbegrepen. Eten en drinken kunnen zelf
meegebracht worden. Een koelkast is hiervoor
voorzien. De keuken kan voor een dagmenu zorgen.
Deze wordt dan wel in het restaurant opgediend.
Het Salon biedt plaats aan een groep van maximaal
30 personen. Reserveren kan ten laatste twee weken
op voorhand bij de medewerkers sociale dienst.
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2.3. De tuinen:
Het woonzorgcentrum is omgeven door een groene zone. Via de Hoven kunt u naar de
binnentuin en naar de tuin die gemeenschappelijk met het dagverzorgingscentrum wordt
gebruikt. Ook aan het Salon paalt een mooie tuin, zoals eerder beschreven.

2.4. Kapsalon en pedicure:


Voor uw voetverzorging zijn er afspraken met een medische pedicure. U kunt op haar
een beroep doen na afspraak via uw afdelingshoofd. U kunt uiteraard ook een beroep
doen op een pedicure van buitenshuis.



Het kapsalon bevindt zich naast de receptie en is
open op dinsdag van 13 u. tot 16 u. en op vrijdag
van 9 u. tot 16 u. Een afspraak geeft u tenminste één
week op voorhand door aan het personeel van uw
afdeling of aan de kapster zelf.

Het kappersbezoek en de kosten voor pedicure worden op de factuur aangerekend.

2.5. De Belleman:
De Belleman is de huiskrant van Sint-Jozef. Hij verschijnt om de drie maanden en is gratis
voor de bewoners, de gebruikers van het centrum voor kortverblijf en de gebruikers van
het dagverzorgingscentrum.
Geïnteresseerden kunnen de Belleman kopen aan de prijs van 2 euro, af te
halen aan de receptie.
In de Belleman vind je heel wat informatie over het reilen en zeilen van onze
organisatie, interviews, leuke anekdotes, verhalen, ...

2.6. Plattegrond:
Achteraan deze brochure (p. 34-36) vindt u plannetjes van de woongedeeltes van WZC
Sint-Jozef vzw.

12

3. Parking en bezoekregeling
WZC Sint-Jozef vzw is enkel toegankelijk via de hoofdingang in de Molenaarsstraat, zie
plan p. 32.
Wij beschikken over een parking met slagboom aan de ingang
van ons huis. Familie of verwanten van bewoners kunnen een
parkeerbadge aanvragen bij de administratief medewerkers. De
waarborg voor deze badge bedraagt 15 euro.
Ons huis is een open huis, dit wil zeggen dat wij geen bezoekuren hebben. Gelieve wel
rekening te houden met de verzorgingsmomenten en de middagrust van de bewoners.
U kunt op elk moment het huis verlaten voor vakantie, weekend, uitstap of bezoek.
Gelieve bij vertrek en aankomst het afdelingshoofd of een medewerker te verwittigen.
Bezoekers kunnen, samen met de bewoner, vanaf 14 uur in de cafetaria een drankje
nuttigen tegen een democratische prijs. De beschikbare dranken op de afdelingen zijn
enkel bestemd voor de bewoners.
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

1. Receptie
Iedere weekdag van 9 u. tot 17 u. kunt u met al uw vragen terecht aan de receptie. Eén
van de vrijwilligers van ons onthaalteam staat steeds klaar om u wegwijs te maken in ons
huis en om u eventueel door te verwijzen naar een verantwoordelijke medewerker.
2. Administratie
De administratieve dienst bevindt zich aan de receptie. Ze omvat drie
luiken: de personeels-, de bewonersadministratie en de boekhouding.
Voor vragen over betalingen of onduidelijkheden op uw factuur kunt u
elke werkdag van 8 u. tot 17 u. terecht bij de administratieve dienst.
Informatie over de betaling van uw verblijf vindt u terug in de
schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en de vzw en in de
interne afsprakennota.
3. Sociale dienst
De medewerkers sociale dienst zijn de eerste contactpersonen bij opname van een nieuwe
bewoner. Zij doen de administratieve voorbereidingen. Om deze reden is vóór de opname
een gesprek met een familielid/verwant wenselijk. Er wordt dan een sociaal dossier
aangemaakt en afspraken over de opname worden vastgelegd.
Tijdens het verblijf kunnen u en uw familie/verwant bij de sociale dienst terecht met
administratieve en financiële vragen, zoals aanvragen tegemoetkomingen, identiteitskaart,
OCMW-aanvragen, vervoer, vakanties, krantabonnementen, telefoonaansluiting, enz.
Ook voor een vertrouwelijk gesprek kunt u er terecht.
De sociale dienst is elke werkdag open (behalve op woensdagnamiddag) en bevindt zich
aan de ingang van ons huis, schuin tegenover de receptie.
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4. Hoteldiensten

4.1. Het keukenteam:
De voeding in ons huis is aangepast aan de bewoners. Er is
aandacht voor een gevarieerde en gezonde voeding. Senioren
hebben een evenwichtige voeding nodig, rijk aan vitaminen en
mineralen. Een evenwichtige voeding zorgt er immers voor dat
we in optimale vorm blijven. Gevarieerd eten is een noodzaak,
maar even belangrijk is het genieten van wat er op je bord ligt.
U krijgt een vast menu maar ’s middags kunt u kiezen voor een alternatief menu.
Wanneer het kauwen of slikken moeilijk gaat, wordt geopteerd voor een gemixte voeding.
De firma Sodexo, die onze keuken verzorgt, maakt daarom aangepaste voeding: shakes,
verrijkte desserts, gelly’s, ... vervangen ontbijt of vullen middagmaal en avondmaal aan. Ze
hebben een aangepaste textuur, op maat van de bewoner.
Eten is een sociaal gebeuren, daarom stimuleren we de bewoners om samen te eten in de
leefruimte. Op de Hoven is dit echter niet altijd mogelijk omdat men kiest voor een
leefgroepwerking met een aantal vaste bewoners.
De maaltijden gaan op vaste tijdstippen door:
ontbijt
08:00
koffiemoment
soep
11:00
avondmaal
middagmaal
11:45

14:30
17:30

4.2. De vloerhostessen:
Dagelijks krijgt uw kamer een poetsbeurt
waarbij tweemaal per week nat gewist wordt. Er
wordt eveneens veel aandacht besteed aan het
onderhoud van het sanitair en geurtjes worden
zoveel mogelijk bestreden.
We respecteren het werk van onze
vloerhostessen. Zij zorgen ervoor dat ons huis
er netjes uitziet.
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5. Technische dienst
Om jullie woonst en de algemene ruimtes in Sint-Jozef op gebied van
infrastructuur in goede staat te houden, beschikken wij over een medewerker
infrastructuur en een ploeg van technische medewerkers.
Zij hebben een brede kennis en ieder heeft bijkomend zijn
specialiteit: elektriciteit, verwarming, schrijnwerk en schilderwerken.
Zij
staan onder leiding van Tabor vzw.
Als u merkt dat er een defect is, zoals een lamp die stuk is, kunt u dit melden aan het
afdelingshoofd of een medewerker van de afdeling waar u verblijft. Iemand
van de technische dienst komt dan op bezoek om het probleem te
verhelpen. Herstellingen aan eigen materiaal zijn te uwen laste.

6. Vrijwilligers
Een 45-tal vrijwilligers geven ondersteuning aan onze dienstverlening. Zij bieden hulp op
verschillende gebieden, zoals:
 ondersteuning bij uitstappen en
andere activiteiten;
 begeleiden bij de maaltijden;
 een bezoekje brengen aan bewoners;
 helpen bij het transport van bewoners;
 onthaal aan de receptie;
 verzorgen van en begeleiden bij
vieringen.
Vrijwilligers zijn een meerwaarde en
onmisbaar in ons huis en wij zijn dan ook steeds op zoek naar mensen die zich vrijwillig
willen inzetten voor bewoners en gebruikers.
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7. Studenten
WZC Sint-Jozef vzw geeft studenten de kans om ervaring op te doen. Er komen studenten
verpleegkunde, zorgkunde, logistieke medewerking, ergotherapie, animatie en poetshulp
langs. De studenten die reeds in Sint-Jozef stage hebben gelopen en een goede evaluatie
hadden, krijgen de voorkeur om tijdens de vakantieperiode als jobstudent tewerkgesteld
te worden. We begrijpen dat het werken met studenten soms wat meer tijd in beslag
neemt en vragen aan de bewoners en de gebruikers het nodige geduld.

DE ZORG

“De noden en behoeften van onze bewoners vormen het vertrekpunt van onze zorg- en
dienstverlening. Vanaf het begin tot en met het levenseinde zoeken wij in dialoog met
hen en hun familie naar een goede afstemming en een aangepaste dienstverlening.
...
De bewoners en bezoekers worden omringd door gemotiveerde en deskundige
medewerkers uit verschillende disciplines, die hen een warm hart toedragen en die
kwaliteitsvolle diensten willen verlenen.”
Uit de opdrachtverklaring van WZC Sint-Jozef vzw

1. Verpleging en verzorging
Een gemotiveerd en gekwalificeerd team van verpleging en verzorging staat 24 op 24 uur
klaar om u in alle discretie en met respect te verzorgen. U en uw familie/verwant kunnen
steeds terecht bij het afdelingshoofd of een medewerker bij vragen, twijfels of klachten.
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2. Medische zorg
U bent vrij in de keuze van huisarts. Het zorgteam zal steeds in overleg het advies van uw
huisarts opvolgen.
U spreekt met uw arts af op welke tijdstippen hij of zij langskomt. De betaling van de
consultatie wordt op de factuur aangerekend.
WZC Sint-Jozef vzw beschikt over een “raadgevend en coördinerend arts (de CRA)” die
verantwoordelijk is voor de algemene medische zorg en het medisch beleid in ons huis.
3. Kinesitherapie
Een ploeg van kinesitherapeuten zorgt ervoor dat de bewoners met een RVT-profiel hun
dagelijkse beweging krijgen. Zij oefenen het stappen, de soepelheid van de spieren en de
spierkracht, zodat de bewoners minder last hebben van stramme ledematen en langer
mobiel en zelfstandig kunnen blijven. Dit gebeurt individueel of in groep. Zij staan hen
eveneens bij met het zoeken naar het gepaste hulpmiddel voor de mobiliteit, zoals
krukken of een rollator. Ze hechten ook veel belang aan uw zithouding en zoeken
hiervoor de gepaste rolstoel of multipositiewagen.
U kan de kinesitherapeuten op elke verdieping ontmoeten en op de eerste verdieping
hebben zij een aangepast oefenlokaal.
4. Logopedie
De logopediste staat in voor de logopedische therapie (het verbeteren en aanpassen van
de communicatie, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de
bewoner), de voeding en de hoorapparaten.
De logopediste is de schakel tussen de keuken, de medewerkers en de bewoner. De
maaltijdobservaties en aanpassingen van de voeding worden door haar gemaakt.
De logopediste controleert en reinigt ook de hoorapparaten voor de bewoners die dit
wensen.
5. Ergotherapie
De ergotherapeuten ondersteunen de bewoners in het behoud van hun mogelijkheden
om de dagelijkse activiteiten te verrichten. Hierbij wordt het algemene levenscomfort
beoogd.
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6. Animatie
De animatieploeg verzorgt de animatie op de verschillende diensten.
Animatie omvat eigenlijk alles wat bijdraagt tot een aangename woon- en leefsfeer waarin
onze ouderen zich gewaardeerd voelen: contact, gezelligheid, warmte, activiteiten om
naar uit te kijken, … Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de levensloop van
elke bewoner, zijn mogelijkheden en beperkingen en uiteraard zijn individuele noden en
wensen.
De animatie is zo georganiseerd dat er
zowel momenten zijn voor individuele
begeleiding (massages, wandelingen,
gesprekken), activiteiten in kleine groep
(koken, knutselen, gymnastiek) als
momenten voor activiteiten in grote groep
(optredens, eetfestijnen, de kerstmarkt).
Binnen de animatie wordt geregeld een
beroep gedaan op vrijwilligers en
studenten.
7. Pastorale zorg
WZC Sint-Jozef vzw is een christelijk geïnspireerde organisatie met respect voor elke
overtuiging. De pastorale dienst, bestaande uit de aalmoezenier en leden van de pastorale
werkgroep, wil begeleiding en ondersteuning bieden aan bewoners en familie in hun
geloofsbeleving.
Ons huis biedt de mogelijkheid om eenmaal
per week de eucharistieviering bij te wonen.
Hierbij worden buurtbewoners ook
uitgenodigd.

Wij respecteren eveneens
andersdenkenden. Zij zijn vrij hun
consulenten te contacteren en te
ontvangen.
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8. Palliatieve zorg
Binnen de zorg voor ouderen die op onze
dienstverlening een beroep doen, hebben
wij steeds het welzijn van de menselijke
persoon op het oog. Dit geldt zeker ook
tijdens de laatste levensfase.
In deze fase leggen wij de nadruk op
comfortzorg, afgestemd op de
persoonlijke behoeften. De wensen van de
bewoner worden genoteerd en regelmatig
wordt dit besproken in het team.
Indien u hierover vragen hebt of uw wensen wil bespreken, kan u steeds contact opnemen
met de medewerkers sociale dienst.
9. Kortverblijf
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Thuis verblijven is iets wat wij allemaal
wensen. Maar soms treden er situaties op
waarin de oudere een tijdelijke opvang
nodig heeft. Binnen WZC Sint-Jozef vzw
hebben wij de mogelijkheid om, in een
nieuw gebouw, ouderen gedurende een
korte tijd een goede huisvesting en
verzorging aan te bieden:

Verblijf in een gemeubelde kamer
met een eigen sanitaire voorziening.

Alle ouderen in kortverblijf kunnen
genieten van de dienstverlening zoals die
aangeboden wordt in het woonzorgcentrum.
Keuze voor maaltijden op de kamer of in de leefruimte.
Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van de animatie en de leefgroepwerking.

10. Dagverzorgingscentrum De Blaisant
Het dagverzorgingscentrum “De Blaisant” ligt ook in het nieuwe gebouw, palend aan het
woonzorgcentrum en biedt op
weekdagen opvang en aangepaste
verzorging aan personen ouder dan 18
jaar.
Wie nood heeft aan toezicht, verzorging
of sociaal contact kan in het centrum één
of meerdere dagen per week terecht.
Op deze manier krijgt de partner of de
familie, die instaat voor de
thuisverzorging van de persoon, de kans
om even op adem te komen of om zichzelf wat vrije tijd te gunnen. Zo kunnen zij de
thuiszorg beter aan en kan de persoon langer thuis blijven wonen.
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WAARVOOR BETAALT U?

Inbegrepen in de dagprijs:
 huur kamer + verwarming
 persoonlijke was (hogere dagprijs): wekelijks wordt de was teruggebracht uit de
wasserij
 basistoiletgerief: zeep, tandpasta, shampoo
 incontinentie- en basisverzorgingsmaterialen
 basisproducten wondzorg
 bedlinnen: (dons)deken, kussen, (hoes)lakens, sloop
 handdoeken en washandjes
 maaltijden + drank
 interne animatie
 aansluiting radio en TV
 logopedie en ergotherapie
 kinesitherapie, afhankelijk van de zorgbehoevendheid

Niet inbegrepen in de dagprijs:
 toiletgerief: borstel, kam, tandenborstel, deodorant, haarlak, cosmetica, parfum, eau de
toilette, dag- en nachtcrèmes
 gespecialiseerd verzorgings- en wondzorgmateriaal
 doktersconsultatie: het volledige bedrag wordt op de factuur gezet; onze
administratieve dienst stuurt de getuigschriften naar de mutualiteit, die het
terugbetalingsbedrag op uw persoonlijke rekening stort
 apotheek: medicatie kan door het woonzorgcentrum besteld worden; de kosten
worden gefactureerd
 telefoon: zie p. 9
 kapster, pedicure: zie p. 12
 koelkast en flatscreen, mits maandelijkse vergoeding
 kranten, tijdschriften: abonnementen worden gefactureerd
 animatie: bij uitstappen kunnen onkosten aangerekend worden
 frisdranken zijn ter beschikking van de bewoners op de afdelingen; familie en vrienden
kunnen van 14 u. tot 17 u. een drankje kopen in de cafetaria

22

KWALITEITSZORG
1. Gebruikersraad
Om de bewoners inspraak en advies in het beleid en de organisatie van het huis te
bieden, werd de gebruikersraad opgericht. Op deze raad worden bewoners en familie vier
maal per jaar uitgenodigd in de polyvalente ruimte. De inhoud van de gebruikersraad
wordt bepaald door actuele thema’s m.b.t. dienstverlening, strategische plannen, enz. Het
directiecomité en betrokkenen informeren de aanwezigen, waarna ruimte is voor
vraagstelling.
2. Kwaliteitsbus
Hebt u een leuk idee, een suggestie, een opmerking of een
klacht? Dan kunt u deze noteren (of laten noteren door een
medewerker) op een daartoe bestemd formulier en in één
van de kwaliteitsbussen steken die op elke verdieping
hangen. Dit kan uiteraard ook anoniem. Elke inbreng wordt
gelezen en uitvoerig besproken. U krijgt steeds een
antwoord op uw vraag.
Suggesties, opmerkingen of klachten kunnen ook genoteerd worden in het “gastenboek”.
Dit vind je op het ronde tafeltje aan de inkom, recht tegenover het onthaal.
Wilt u een vraag stellen via een onafhankelijk kanaal, dan kan
dat bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Overheid op het
nummer 02 553 75 00.
3. Kwaliteitshandboek
De volledige werking van onze organisatie is beschreven in
procedures. Deze zijn gebundeld in het kwaliteitshandboek en
wordt actueel gehouden door de kwaliteitscoördinator.
Op regelmatige basis wordt elke organisatie door de overheid
onderworpen aan een kwaliteitsinspectie. Hieruit halen we
ideeën om onze dienstverlening bij te sturen.
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VEILIGHEID
1. Camerabewaking

Er is camerabewaking aanwezig op bepaalde plaatsen
in WZC Sint-Jozef vzw. Dit heeft tot doel de goederen van de instelling en de bewoners te
beschermen alsook de veiligheid van de bewoners en medewerkers te garanderen.
De beelden zullen niet worden gebruikt om vaststellingen in welke zin ook te doen t.o.v.
medewerkers en bewoners.
WZC Sint-Jozef vzw waarborgt dan ook de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers
en de bewoners, de bescherming van hun waardigheid en de vrijwaring van de
fundamentele rechten.
2. Legionella
Wij bezitten een beheersplan om legionella (ook veteranenziekte genoemd) te bestrijden.
Hiervoor dient het warm water te circuleren aan een temperatuur van 65°C. Wees dus
voorzichtig bij het gebruik van warm water!
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3. Deontologische code ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers
naar bewoners’
Wij hanteren een deontologische code met betrekking tot dit onderwerp. Deze is
beschreven in een procedure en kan steeds door bewoners en hun familie/verwanten ter
inzage opgevraagd worden. Volgende tekst is opgenomen in het arbeidsreglement van
de medewerkers:

Relatievorming met bewoner/gebruiker
De professionele deontologie van elke medewerker van onze organisatie stelt dat enkel
professionele contacten met bewoners toegelaten zijn. Elke niet-professionele
relatievorming, c.q. seksuele toenadering tussen zorgverlener en bewoner is ten strengste
verboden.
Elke inbreuk tegen dit artikel wordt beschouwd als een ernstige deontologische fout, met
behalve in het geval van een dringende reden, disciplinaire maatregelen tot gevolg.
Deontologische code
 We gaan respectvol om met onze bewoners. We onthouden ons van elke handeling of
relatievorming die misbruik maakt van de kwetsbaarheid van de bewoner. We
verrichten geen nevenactiviteiten met bewoners die het belang van de voorziening
kunnen raken zonder voorafgaande toestemming van de directie.
 Om belangenvermenging te voorkomen nemen we geen geschenken, uitnodigingen of
andere voordelen aan in ruil voor een tegenprestatie. We stellen onze leidinggevende
op de hoogte wanneer ons geschenken of uitnodigingen worden aangeboden.
 Het goed hanteren van overdracht en van tegenoverdracht in therapeutische contacten
is van wezenlijk belang. Het is noodzakelijk continu de nodige aandacht en zorg te
besteden aan dit fenomeen, zowel op individueel niveau als op niveau van het team.
 Intieme en seksuele contacten met bewoners zijn niet toegelaten, ook niet na het
beëindigen van de opname. Het gaat steeds om een ernstige beroepsfout.
 Niet-professionele contacten zoals vervoer met de wagen, sociaal gebonden contacten,
contactname tijdens de personeelspauze,… dienen tot een minimum beperkt te worden
en desgevallend gekend te zijn door het team.
 We dragen een verantwoordelijkheid en bezorgdheid die prioritair geldt ten aanzien
van de toevertrouwde bewoner. In dit perspectief is het de plicht van elke medewerker,
wanneer er vermoedens ontstaan omtrent grensoverschrijdend gedrag door een
collega, deze vermoedens bespreekbaar te maken.
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4. Privacy wetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel van start. De wetgeving kwam tot
stand met het oog op de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie. In
WZC Sint-Jozef vzw hechten we veel belang aan de privacy van cliënten en andere
belanghebbenden. Daarom streven we volgende doelstellingen na zoals beschreven in de
Verordening:
Transparantie: Het woonzorgcentrum informeert cliënten over hoe de persoonsgegevens
worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.
Doelbinding: Het woonzorgcentrum verzamelt persoonsgegevens voor welbepaalde en
gerechtvaardigde doeleinden, met name een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor
de cliënt.
Minimale gegevensverwerking: Het woonzorgcentrum verwerkt enkel de
persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten en
taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. De gegevens
kunnen tevens overgedragen worden van de ene dienstverlener naar de andere, bv. om
van zorgorganisatie te wisselen.
Rechten van de cliënt: Het woonzorgcentrum doet de nodige inspanningen om alle
geldende rechten van de cliënt, zoals het recht op inzage, verbetering en eventueel
schrapping van gegevens, uit te voeren. De organisatie kan persoonsgegevens wissen als
de cliënt daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook
als de data inmiddels gedeeld zijn met derde partijen.
Bewaartijd: Het woonzorgcentrum bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Integriteit: Het woonzorgcentrum kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens
gedurende de ganse verwerkingscyclus. De persoonsgegevens worden beveiligd, zowel
tegen externe bedreigingen (bv. kwaadwillige hackers) als tegen interne bedreigingen (bv.
medewerkers die geen toegangsrecht hebben tot persoonsgegevens).
Meldingsplicht bij datalekken: Het woonzorgcentrum voorkomt inbreuken die
voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens en treft hiervoor maatregelen. De
organisatie is verplicht een datalek te melden aan de Privacycommissie of
Gegevensbeschermingsautoriteit binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het
lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.
De Data Protection Officer (DPO) is een persoon die binnen de organisatie
verantwoordelijk is voor het toezien op de naleving van privacywetgeving. Hij/zij is ook de
contactpersoon met de overheid bij bv. datalekken. Voor WZC Sint-Jozef vzw is de
stafmedewerker kwaliteit en informatieveiligheid de DPO van dienst.
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5. Sociale media
WZC Sint-Jozef vzw maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om
nieuwsberichten en aankondigingen te publiceren. Dit omvat ook het gebruik van
sociale media, met name een website en bedrijfspagina op Facebook. Later kunnen ook
andere media worden gebruikt zoals LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp
e.d.
Bij het gebruik van gericht beeldmateriaal voor sociale media vragen wij steeds
uitdrukkelijk de mondelinge en schriftelijk toestemming aan de persoon omdat
sociale media een extern communicatiekanaal is. Voor wilsonbekwame personen geldt
een bijzondere richtlijn, er is een geschreven toestemming nodig van de bewindvoerder.

Voor het gebruik van beeldmateriaal a.d.h.v. interne communicatiekanalen zoals de
huiskrant De Belleman, affiches, informatief televisiekanaal, fotoalbum van de
animatieactiviteiten, vorming en de gesloten pagina (met wachtwoord) op de website van
WZC Sint-Jozef vzw is een document bij de opname in het woonzorgcentrum of centrum
voor kortverblijf voorhanden waarbij de toestemming kan geweigerd worden.
Een persoon kan echter zonder toestemming gefotografeerd worden wanneer hij zich in
een groep van mensen bevindt waarbinnen hij zijn persoonlijke karakter verliest (m.a.w. de
groep is voldoende groot). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een
groepsactiviteit georganiseerd wordt.
Een persoon heeft daarnaast altijd het recht om WZC Sint-Jozef vzw te verzoeken de
publicatie, zoals deze zal gebruikt worden, op voorhand te bekijken, te verbeteren en/of
te verwijderen.
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PARTNERS

WZC Sint-Jozef vzw is partner van de TABOR-groep. Hierdoor worden wij ondersteund op
diverse domeinen en werken wij nauw samen met scholen, ziekenhuizen en voorzieningen
voor personen met een beperking. Al deze organisaties behoorden vroeger tot de
congregatie Zusters van Liefde J.M.

Samen met woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw te Zaffelare en woonzorgcentrum
Morgenster vzw te Sijsele vormt ons huis een groep van ouderenvoorzieningen met een
gemeenschappelijke directie en stafmedewerker. Onze slagzin is ‘wonen met zorg’.

Paradox is een initiatief ontstaan vanuit WZC Sint-Jozef vzw. U kunt er terecht met al uw
vragen en twijfels rond dementie. Samen met u zal gezocht worden naar passende
antwoorden en/of gerichte doorverwijzing.
In de bibliotheek vindt u informatieve boeken, romans en poëzie, tijdschriften en video’s.
Op vraag kunnen vormingsinitiatieven voor verschillende doelgroepen georganiseerd of
ondersteund worden.
Voor meer info, bezoek de website www.ecd-paradox.be.
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ACHTER DE SCHERMEN

1. Organogram
Alle functies die uitgeoefend worden in ons huis zijn weergegeven op het organogram,
zie bijlage p. 30.

2. Fotokader
Zoekt u een bepaalde persoon? Handig als er een foto bij staat, zie bijlage p. 31.

3. Bereikbaarheid van het woonzorgcentrum
Hoe bereik je WZC Sint-Jozef vzw vanaf de autosnelweg? Zie bijlage p. 32.

4. Plannen
Zoekt u een bepaalde plaats in ons huis? U vindt de plannetjes met de woongedeeltes van
het gelijkvloers en de 1ste en 2de verdieping in de bijlagen p. 33 – 35.

29

30

WOUTER SONNEVILLE – Algemeen directeur

JOHAN BANNEEL – Directeur wonen en zorg

FRIE MORTIER – Stafmedewerker algemeen beleid

ILSE TAGHON – Stafmedewerker kwaliteit & veiligheid

GUSTIN VERBIEST – Afdelingshoofd de Hoven

PAUL DE LEEUW – Afdelingshoofd de Parken

GERD MOREELS – Afdelingshoofd de Velden

CHRISTIAN VERELST – Coördinator ECD Paradox

BART DE WULF – Diensthoofd DVC De Blaisant

PATRICK TURTELBOOM – Diensthoofd keuken
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BART CLAEYS – Financieel directeur

BEREIKBAARHEID WZC SINT-JOZEF VZW

 E40 afrit Gent Centrum; neem Andere Richtingen.
 Onder de viaduct de ring nemen naar links.
 Gedurende 2 km de ring volgen tot het kruispunt met het Carrefour-warenhuis aan
de rechterkant; neem hier rechts de Nieuwe Wandeling.
 Rechtdoor tot de vierde verkeerslichten (op de Blaisantvest); sla rechtsaf.
 Sla onmiddellijk terug rechtsaf (Vogelenzang). Deze straat gaat over in de
Molenaarsstraat.
 Links in het begin van de straat ligt WZC Sint-Jozef vzw.
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PLANNEN WOONGEDEELTE
GELIJKVLOERS: INKOM

HOOFDINGANG
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GELIJKVLOERS: DE HOVEN
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EERSTE VERDIEPING: DE PARKEN
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TWEEDE VERDIEPING: DE VELDEN
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