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Ze kunnen echt alles

Pensioen

HET GEVOEL

Op weg naar 2021

D

e Sint is langs geweest, Kerstmis en Nieuwjaar komen dichtbij.
Dat betekent dat we op weg zijn naar 2021. Zullen we dat met of
zonder bubbels vieren?

Misschien wist je het nog, misschien ook niet. Deze december-editie van
De Brug is een specialleke. Het is een ‘In de kijker’-editie. Waarom? Dat
lijkt nogal logisch, omdat de personeelsvergadering ‘In de kijker’ niet
kon doorgaan in 2020.
Wat is het doel hiervan? Of met andere woorden, wat kan je verwachten
op de komende pagina’s?
•

Medewerkers op de hoogte brengen van de lopende instellingsdoelen/werkgroepen.

•

Mensen de kans geven om mee te participeren in werkgroepen.

•

Vernieuwende thema’s/initiatieven in huis onder de aandacht brengen.

•

Medewerkers informeren en consulteren (bevraging) rond instellingsdoelen.

•

Presenteren van doelen en resultaten van werkgroepen.

Op elke pagina staat helemaal bovenaan in het klein een verwijzing naar
het instellingsbeleidsplan of de werkgroep.
Namens de redactie wensen we je fijne feestdagen, en tot in 2021!
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OD 20.01. FACTURATIE

Gratis bestaat niet

G

ratis bestaat niet, alles
heeft zijn prijs maar de
prijs moet wel ‘eerlijk’
zijn. Dit geldt ook voor
de woon- en leefkosten die de
zorgvragers betalen. Met het instellingsdoel ‘facturatie’ willen we
op een transparante wijze de overstap maken van financiële bijdrage
naar woon- en leefkosten. Onze
grootste bekommernis hierbij is de
woon- en leefkosten betaalbaar
houden, zonder dat we moeten
inboeten op de kwaliteitsnormen
die wij vooropstellen.
Betaalbaar houden is rekening
houden met het budget van de
zorgvragers. Net zoals iedereen
kan ook de zorgvrager elke eurocent maar één keer uitgeven. Hierbij is het dan ook belangrijk dat we
doordacht omspringen met het
budget dat de zorgvrager ons toevertrouwt. Dit betekent keuzes
maken, “Gaan we op uitstap? Of
kopen we iets voor op de kamer?”
We weten ook dat niet alle zorgvragers over hetzelfde budget beschikken. Hoe spijtig het ook is, je
kan niet aan alle zorgvragers hetzelfde geven.
Betaalbaar houden wil niet zeggen
dat we inboeten op de kwaliteitsen veiligheidsnormen die wij hanteren. Bij zorg en ondersteuning
horen kosten waar je niet onderuit
kan. Hierbij geven we geen vrije
keuze aan de zorgvrager. In dialoog met de zorgvrager zorgen wij
voor de infrastructuur die het best
aanleunt bij de zorg die nodig is.
Omdat wij hier geen vrije keuze
geven, betaalt iedereen een gelijk
aandeel in deze kosten. Wij noemen dit solidariseren van kosten.
Het solidariseren van kosten willen
we wel tot een minimum beperken
en waar mogelijk de kosten individueel aanrekenen. Zorgvragers die
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enkel sondevoeding krijgen en
geen maaltijd bestellen bij de centrale keuken betalen niet mee in
de kosten van de centrale keuken.
Verzorgingsproducten worden individueel aangerekend, de distributie
en afvalverwerking van luiers
wordt betaald door zorgvragers die
luiers gebruiken …. Op die manier
willen we komen tot een eerlijke
prijs voor de goederen die wij leveren aan de zorgvragers. Een
eerlijke prijs kan alleen maar als er
een correcte registratie is. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat
zorgvragers betalen voor goederen
die zij niet ontvangen. Het is een
cliché maar een correcte registratie begint … op de leefgroep.
Woon- en leefkosten gaat niet alleen over goederen die wij leveren
aan de zorgvragers. Het gaat ook
over de inzet van personeel. Personeel dat rechtstreeks verbonden
is aan de gebruikelijke zorg
van het wonen
en van het leven moet worden
aangerekend aan de
zorgvragers.
Een
moeilijke
oefening hierbij
is: “Wat is gebruikelijke
zorg? En wat is
bovengebruikelijke
zorg?” Het resultaat van deze oefening zal hoe dan ook onmiddellijk voelbaar zijn in de manier
waarop wij het personeel voor deze diensten kunnen inzetten.
Zoals je kan lezen, een ambitieus
doel, dat we samen met de zorgvragersraad uitwerken.
Karel Duchatelet

“Bij zorg en
ondersteuning
horen kosten
waar je niet
onderuit kan.”

OD 20.04. ONDERSTEUNINGSPLANNEN

Ondersteuningsplannen

T

raject naar een nieuwe
vorm

Een aanzet werd gegeven,
2 jaar geleden op de vernieuwde personeelsvergadering ‘In
de kijker’.
Even kijken waar we nu staan …
Verschillende OC’s, waarvan een
aantal onze voorziening reeds hebben verlaten, hebben hier mee hun
schouders onder gezet.

“Het vraagt wel
wat werk om
een mooi geheel
te maken van
alle input die we
krijgen.”

Ondersteuningsplannen
vormen
een groot pakket binnen het werk
van de ondersteuningscoördinator.
Het vraagt wel wat werk om een
mooi geheel te maken van alle input die we krijgen (van ouders,
therapeuten, begeleiders…) vóór,
tijdens en na een ondersteuningsplanbespreking.
Naar aanleiding van de stijgende
workload en onze zoektocht naar
efficiënter en doelgerichter werken, wilden we graag werk maken
van een aangepast ondersteuningsplan. Naast de workload voelden we ook dat het tijd werd om
dichter bij de maatschappelijke
verwachtingen te kunnen aanleunen. Zo kwamen we bij het ICFmodel (International Classification
of Functioning, Disability and
Health) en Schalock (Kwaliteit van
leven) terecht. Ook de link naar de
contracten werd ondertussen gemaakt. Verwachtingen en doelstellingen, gelinkt aan het ondersteuningsplan worden nu ook in de
contracten opgenomen.
ICF werd hier al enkele jaren geleden bekeken, gezien dit meer en
meer zijn opkomst kende bij de
studenten. We merken dat ICF
vooral veel gebruikt wordt onder
therapeuten.

We probeerden vanuit het ICFmodel een aangepaste lay-out op
te zetten, zodat het ook in functie
van een ondersteuningsplan bruikbaar zou zijn. Dit werd ook effectief toegepast.
We ervaarden dat ICF te weinig
differentieerde voor een groot deel
van onze doelgroep, o.a. bij personen met een ernstig meervoudige beperking. Met het ICF-model
leken we ook niet alle domeinen of
aspecten die opgenomen worden
binnen een ondersteuningsplan te
bereiken.
Om te onderzoeken of Schalock
een kapstok kon zijn; nl. of
‘Kwaliteit van leven’ en zijn 8 domeinen bruikbaar zouden zijn
i.f.v. een ondersteuningsplan, bewandelden we twee wegen. Eerst
werd door een aantal collega’s uitgeprobeerd of we een sjabloon
zouden kunnen opstellen (op A3
formaat) zodat we in één oogopslag het ondersteuningsplan erbij
kunnen nemen. Eerder werd al
geprobeerd om zo’n schema op
basis van ICF op te stellen, maar
we ervaarden ook hier te veel tekorten.
Uiteindelijk konden we met Schalock wel deftig aan de slag.
Daarna probeerden we een lay-out
van het ondersteuningsplan te
ontwikkelen op basis van de verschillende domeinen van ‘Kwaliteit
van leven’. Hiervoor kregen we
ondersteuning van een stagiaire
orthopedagogiek. In haar studies
werd vanuit de orthopedagogiek
vooral de link gelegd met Schalock, niet met ICF. We stelden op
basis van de 8 domeinen een
nieuw plan op, waarbij we onze
rubriek rond de voorgeschiedenis
aan toegevoegd hebben.
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OD 20.04. ONDERSTEUNINGSPLANNEN

Samen met alle OC’s maakten we
de keuze om te gaan voor een universele en overzichtelijke vorm
van rapportage van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan
geeft een beeld van de zorgvrager
én zijn netwerk én een visie op ons
handelen weer.
Voor ons is het vooral een balans
vinden in onze beschrijvingen; niet
té concreet worden anders verliest
het snel zijn kracht, maar ook niet
té algemeen anders is het te vaag
om mee aan de slag te gaan.
Naast een ondersteuningsplan, gebaseerd op ‘kwaliteit van leven’,
willen we ook graag het ondersteuningsschema behouden. Het schema is heel overzichtelijk, maar is
beperkter qua info. De bedoeling is
dat we kunnen kiezen wat we voor
welke zorgvrager willen hanteren.
Daarnaast wordt er ook verwezen
naar de verslagen van therapeuten, verpleegkundigen, begeleiders,… zodat het verslag niet té
uitgebreid is. Ook het signaleringsplan wordt geïntegreerd in het plan
of er wordt hier naar verwezen in
ons schema. Dit laatste is een verplicht item vanuit inspectie. Het
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verwijst uiteraard ook naar ons
handelen en onze visie op het omgaan met onze zorgvrager.
Hieronder kunnen jullie een ondersteuningsschema
vinden.
Misschien hebben jullie hier al mee
gewerkt. Het schema en het plan
worden nog geïntegreerd in Gecos.
Mochten jullie hierover toch nog
vragen of bedenkingen hebben,
weet dat jullie hiervoor steeds bij
jullie OC terecht kunnen.
Hopend hiermee wat duidelijkheid
te scheppen waarom en hoe er een
nieuw
ondersteuningsplan
tot
stand is gekomen …
… maar nu eerst het essentiële van
elke dag: de krachten bundelen
om door te gaan in deze onwezenlijke tijd! Goeie moed aan iedereen!!
Tine Accou

“De bedoeling is
dat we kunnen
kiezen wat we
voor welke zorgvrager willen
hanteren.”

WORKSHOP

Ze kunnen echt alles

Maatwerk of werken op maat?
Het gebeurt gewoon allemaal in De Workshop

O

nbekend is vaak onbemind.
Dat vonden ze ook bij De
Workshop, dus nodigden ze
een paar mensen uit om eens te
komen kijken naar wat zij allemaal
kunnen doen of maken. Op zoek
naar werk voor onze workshoppers… want hun werkjes ‘op locatie’ in het ziekenhuis, bij de kinderopvang, op de boerderij, …
staan door de coronamaatregelen
zowat allemaal tijdelijk on hold.
De gasten blijven uitdagen, prikkelen en motiveren. In een tijd die
voor iedereen veel onzekerheid
meebrengt. En op een manier die
volledig afwijkt van de structuur
die ze gewoon zijn. Dat vraagt wel
wat creativiteit van de begeleiders.

Ze passen alles gewoon op maat
aan zodat het resultaat maatwerk
is.
Gedaan met de redenering ‘dat is
misschien te moeilijk voor de
gasten van De Workshop’, want
wij hebben gezien dat zij echt bijna alles kunnen!
Annelies was bruine enveloppen
van de personeelsdienst aan het
bestempelen. Ze legt de envelop
mooi op zijn plaats. Zet de stempel binnen het speciaal daarvoor
voorziene vakje. Ze duwt en telt
tot 3 … klaar voor de volgende
envelop.

Ze zoeken werk

“Gedaan met de
redenering ‘dat is
misschien te
moeilijk voor de
gasten van De
Workshop’…”

Met andere woorden, ze zoeken
werk! En vanuit de overtuiging dat
er binnen onze eigen organisatie
werk ligt dat De Workshop kan
doen, hebben ze Karel, Marleen,
Kurt, Caroline, Leen en het onthaal
eens uitgenodigd. Een verslagje…
Begin oktober, we gaan op bezoek
in De Workshop. We waren méér
dan welgekomen. Iedereen was
ijverig aan het werk. Maar ook de
klok werd goed in het oog gehouden, want op tijd en stond ne koffie hoort er ook bij!

Sarah was een groot blad met
groen aan het bestempelen. Dat
groot blad wordt daarna verknipt,
en gebruikt om kaartjes
(verjaardag, geboorte, communie, …) te maken.

Ze wilden ons tonen welke werkjes
ze allemaal kunnen doen. Omdat
ze 100% zeker zijn dat er in het
DVC vaak werkjes gebeuren, die
ze eigenlijk ook in De Workshop
kunnen doen. Bijvoorbeeld etiketten kleven, maar veel meer dan
dat!
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gen het plankje en snijden waar de
lijn staat, zo zijn alle stukjes even
groot. Alle stukjes vastkleven in
een ronde kaas-verpakking. Een
hangertje eraan en je hebt een
prikbord.

Bloemenhangers met macramé.
Dat is iets voor de zorgvragers met
fijne vingers en veel geduld.

Bloempotjes omtoveren tot hele
mooie bloempotjes. Eerst alles in
het wit. Daarna een deel afplakken
met tape en een mooi accentkleurtje toevoegen. Van een geslaagde
make-over gesproken. En bij
Maarten is dat altijd met de glimlach

De waarden-dobbelstenen beletteren. Dit hadden we online kunnen
laten bedrukken. Maar hoe mooi is
het dat ons workshoppers de dobbelstenen kunnen ‘personaliseren’
met onze waarden. De beginletter
van elke waarde stempelen met
speciale verf, de verf ‘fixeren’ met
de warmte van een haardroger, en
hup… de volgende dobbelsteen.

En dan een werkje met heel veel
tussenstapjes. Voor een mevrouw
die via-via De Workshop leerde
kennen. Zo gaat het meestal. Die
vrouw zag één van onze producten, zag er ons etiketje van De
Workshop op hangen, en belde ons
op. Welk werkje doen we voor
Prikborden maken van kurk. Van
haar? Eentje met veel tussenstaprecycleren kunnen ze ons nog wat
jes inderdaad.
leren, die gasten van De Workshop. Lieven legt de kurk mooi te- Een etiketje kleven in het midden
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WORKSHOP

van een papieren zakje. Altijd op
exact dezelfde plaats. De zakjes
vullen met noten. Alle zakjes gelijk
toeplooien en nieten.
Te moeilijk, zou je denken? Neen
hoor! Een potje dat net groot genoeg is voor de exacte hoeveelheid
noten. Een ‘mal’ gemaakt om het
zakje over te plooien. En een andere ‘mal’ zodat het etiket op de
juiste plaats hangt. Veel werk,
maar schoon werk! En iedereen
kan het, door de op maat gemaakte constructie.

“Te moeilijk,
zou je denken?
Neen hoor!”

scherpste kantjes vanaf met
schuurpapier. Een volgende doet
lijm aan de onderkant en steekt
ze mooi dicht tegen elkaar in een
houten kistje. Zo maken wij hier
een insectenhotel.

En dan is er tijd voor koffie!

Tuinkaarsen, hier denken ze nu al
aan een volgende editie van Bacht’
in ’t licht! Wieken op lengte knippen. Een ijzertje aan de wieken en
in een potje leggen. Gesmolten
kaars in het potje gieten en laten
opstijven.

Insectenhotels. Dankzij de vele
reacties op ons facebookbericht
voor bamboe, kunnen we nog heel
wat insectenhotels maken. Iemand
zaagt de bamboestokken in stukken. Een andere schuurt er de

Er is zoveel te zien. Ons bezoek
loopt een beetje uit. Ze werken
allemaal heel plichtsbewust verder, maar ze worden toch wat onrustig. Het is tijd voor een koffietje. Eén koffietje. En als ze niet
flink werken is het geen koffie,
maar water. Dat heeft Sarah ons
verklapt.
Aan alle workshoppers en begeleiders: bedankt voor de rondleiding
en goed bezig daar!

En jij? Heb jij nog werkjes die
de workshop voor jou kan
doen?
De Workshop doet al veel werk
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voor het DVC: de blauwe doekjes
plooien, de grote bruine etiketten
van de personeelsdienst bestempelen, … Maar het zou nog veel
meer kunnen zijn.
We moeten er gewoon aan denken. En tijdig aan denken, want
tijdsdruk, dat is nu eens het enige
dat er niet bij hoort in De Workshop.

Winkel
Het winkeltje van De Workshop,
dat is open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8 uur tot
16 uur. En op woensdag van 8 uur
tot 12 uur.
Meer informatie en de catalogus
van hun producten vind je op onze
website www.dvcheilighart.be en
klik door naar ‘meer DVC’.
Leen, Caroline, Kurt, Karel, Marleen

Waarden … waardevol … waardering

T

ijdens de sneukeltoer van
september 2018 hebben we
gevraagd welke waarden er
belangrijk zijn. Door zoveel
mogelijk mensen te bevragen, wilden we een grote gedragenheid bekomen en betrokkenheid creëren.
Uit een veelheid van ideeën konden

Respect

dragen in alles wat we doen. Met
vallen en met opstaan. We houden ze levendig door erover te
praten, in positieve zin. En soms
ook door elkaar opbouwend kritisch hierop te durven bevragen.

Vertrouwen

Openheid

Solidariteit en Samenhorigheid
Echtheid

we deze zes waarden als meest omvattend en vaakst voorkomend benoemen. Het zijn waarden die tegelijk onze leidraad maar ook ons
‘streven naar’ weer.
Het zijn de drijfveren die laten zien
waar we voor staan. De waarden
geven aan waarom en hoe we handelen in onze voorziening. We streven ernaar om onze waarden uit te

10 - DE BRUG

Positiviteit.

De waarden zijn zichtbaar aangebracht aan het onthaal en in de
gang
van
de
administratie.
De omschrijving van de waarden
is terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Goede waarden
mogen in ieder geval geen lege
woorden worden die enkel op de
muren staan of op onze website
verschijnen. Dit mag niet het
eindpunt zijn.

OD 19.07. WAARDEN

De waarden zijn toetsstenen bij beslissingen die we nemen of keuzes
die we maken op heel uiteenlopende
gebieden: bij ethische vragen, moeilijke/strategische beslissingen op
alle niveaus, de manier waarop we
met elkaar omgaan. Dit zowel naar
onze zorgvragers toe, naar hun netwerk, tussen collega’s, met externe
contacten. Ze krijgen een plaats in
diverse overlegmomenten.

“Het zijn de
drijfveren die
laten zien waar
we voor staan.”

Speel het spel minstens 1 keer
per jaar
Om de waarden op een speelsere
manier op de agenda te houden
krijgt iedere dienst een houten dobbelsteen met op iedere zijde de eerste letter van een waarde. Iedere
dienst gebruikt die, minstens jaarlijks, om één of meerdere waarden
te bespreken. Niet per se in moeilijke discussies of in ingewikkelde
woorden. Maar door heel eenvoudig
te bevragen wat een of meerdere
van deze waarden voor ons betekenen in ons team, ons werk, in de
relatie met de zorgvrager.
Het is bedoeld om eenvoudig te zijn,
en moet gebeuren in alle openheid
en veiligheid.
Hoe verloopt het spel?
•
Een collega gooit de dobbelsteen.
•
De letter aan de bovenkant is
de waarde waarover het gaat.
•
De collega die gegooid heeft
vertelt wat die waarde voor
hem/haar betekent en hoe hij/
zij dit uitdraagt in het werk.
•
Een volgende collega is aan de
beurt.
•
De belangrijkste zaken worden
genoteerd en bezorgd aan de
stafmedewerker ZES.

Waarom
doen
we
dit?
We willen op deze manier weten
wat er gedacht wordt van de
waarden en hoe ermee omgegaan wordt. Hoe ervaren de collega’s de waarden hier in huis?
Het is goed als iedereen zelf het
initiatief zou nemen om de waarden te vertalen naar de praktijk.
Zo kunnen we tot concrete actiepunten komen. Zo kan iedere
collega zich de waarden eigen
maken.
In de toekomst
Naar de toekomst toe kunnen we
voorstellen om de waarden bij
onze vacatures te zetten, op de
selectie te gebruiken, op de website te zetten, in het functioneringsgesprek te agenderen, …
We zorgen met zijn allen dat de
waarden geen holle begrippen
worden.
We gaan waardevol om met
iedereen en alles.
We laten onze waardering blijken naar elkaar.
Dank voor je waardige aandacht

.
Kurt Desmet
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Businessplan

M

et de financiële cel van
de raad van bestuur was
er afgesproken dat wij op
zoek zouden gaan naar
een externe partner om ons te begeleiden in het opstellen van een
businessplan. Deze financiële cel is
slechts een tweetal keer kunnen
samenkomen voordat de corona
pandemie toesloeg. Intussen ligt
de zoektocht stil. We hopen begin
volgend jaar een partner te hebben die met ons op weg kan gaan.
Herwig Van Hamme

Stockagebeheer

D

e werkgroep stockagebeheer heeft niet stilgezeten,
maar ook wij lopen op dit
moment een beetje vertraging op.
Momenteel ligt onze focus op de
herinrichting van de ‘oude gang
van het economaat’. Enkele aanpassingen werden reeds gedaan
om deze gang zo brandveilig als
mogelijk in te richten. Daarbij
werd het achterste gedeelte voorzien van hekkens (in plaats van
houten wanden) die het archief
een veilig onderkomen geeft.
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Maar daarmee is het werk zeker
niet af in deze gang. De eerste
schetst staat op papier over hoe
deze gang er kan gaan uitzien. We
hopen dit in de komende weken te
kunnen finaliseren. Daarna kan het
definitieve plannetje doorgegeven
worden aan de werkgroep verbouwingen.
Patricia Coussement

WIJSNEUS

Wat schaft de pot vandaag?
Stoofpotje met Luikse siroop

E

“Smakelijk!”

en vraag die ieder gezin
wellicht
dagelijks
stelt.
Meestal door de gezinsleden die nieuwsgierig in de potten
komen gluren.

•
•

Maar vaak is de kok van dienst ook
alle inspiratie kwijt. De Brug wil
jullie een handje helpen. Wat is er
speciaal aan onze gerechten? De
gerechtjes kan je op de leefgroep
bereiden met ingrediënten die te
verkrijgen zijn in onze DVCkeuken. Leefgroepen en activiteitengroepen kunnen de gerechten
dus ook klaarmaken voor onze
zorgvragers.

•

Ingrediënten voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wil je de foto in kleur zien?
Je kan De Brug in kleur lezen
op onze website
www.dvcheilighart.be

1 kg runderstoofvlees
3 stengels witte selder
4 grote wortelen
2 uien
33 cl tafelbier (een Chimay
wit is nog beter)
1,5 eetlepel Luikse siroop
3 eetlepels boter
2 eetlepels bloem
4 eetlepels boter
2 blaadjes laurier

1 eetlepel tijm
peper en zout

Bereiding

•

•
•
•
•

•
•

Verhit twee eetlepels boter in
een ruime stoofpot. Laat er
het stoofvlees aan alle zijden
mooi goudbruin in worden.
Haal het vlees uit de pot en
doe er opnieuw één eetlepel
boter in. Voeg de in ringen
gesneden uien toe en stoof
ze gedurende enkele minuten.
Doe het vlees terug in de pot
en bestrooi met de bloem.
Laat al roerend even bakken.
Giet er het bier bij en kruid
met tijm, laurier, peper en
zout.
Dek de pan af en laat op een
matig vuur gedurende 1 ¼
uur sudderen.
Voeg dan de in grote stukken
gesneden wortelen en selder
toe en roer om. Laat nog een
¾ uur verder sudderen tot
het vlees goed gaar is.
Doe er als laatste de Luikse
siroop bij en roer goed om
tot de siroop gesmolten is.
Lekker met aardappelpuree
of frietjes.
Smakelijk!

Heb je het gerecht
geprobeerd?
Of zelf een leuk kookidee?
Reacties zijn welkom via
debrug@dvcheilighart.be
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OD 20.08. INFORMATICA

De toekomst van informatica in het
DVC

H

oeveel computerprogramma’s zijn er bijgekomen
sinds jij in dienst kwam?
Bij de meeste medewekers
zal dit een groot aantal zijn.
Zoals je o.a. al kon lezen in de vorige Brug, staat IT in het DVC voor
grote veranderingen. Niet enkel de
technologie op IT vlak verandert
snel, maar ook in de maatschappij.
De nood aan materiaal, programma’s, middelen en vormingen is
steeds groter.
Om ons voor te bereiden op de noden van morgen, werken we samen met een externe partner
(Orbid) een ICT strategie uit.
Wat is het doel van deze strategie?
Een antwoord bieden op de pijnpunten van IT op vandaag en de
noden van IT in de toekomst.
Orbid zal ons vanuit hun ervaring
assisteren en een meerjarenplan
uitwerken. Stap 1 is een analyse
maken van onze huidige infrastructuur, software, beveiliging en
IT competenties. Daarna komt
stap 2: op basis van de analyse
komt er een plan met actiepunten
op korte termijn en lange termijn.
We zijn al gestart
Om een goed beeld te krijgen van
de pijnpunten en de noden in het
DVC, zijn er in oktober vier workshops doorgegaan. In deze workshops kregen medewerkers de mogelijkheid om hun opmerkingen te
delen. In totaal zijn er zo’n 280-tal
pijnpunten, opportuniteiten of noden genoteerd. Die worden verder
meegenomen in de ICT oefening.
Natuurlijk kunnen we niet direct
een antwoord bieden op iedere opmerking, dus we zullen werken
met prioriteiten. Actiepunten die
we met weinig middelen/tijd kun-

nen
realiseren,
kunnen
we
op
korte termijn uitwerken. Actiepunten die meer middelen, tijd en opleiding
vragen,
zullen we op langere termijn uitwerken.
Volgende stap
Nu zal de uitwerking van de toekomst van informatica in het DVC
beginnen. De toekomst situatie zal
bestaan uit 4 delen:
•
Hardware
•
Software
•
IT processen
•
IT competenties
Voor elk deel werken we concrete
voorstellen uit. Bijvoorbeeld: Welke smartphones moeten we aankopen? Welke software programma’s
moeten we aankopen? Welke opleidingen moeten we voorzien voor
de medewerkers? Hoe kunnen we
efficiënter data stockeren en delen
met elkaar? Hoe moet onze beveiliging van IT er uitzien? Enz…
Hoor je het donderen in Keulen?
Slaan je hersenen tilt als je leest
over software, IT processen, …?
Geen nood. Niet iedereen is even
vertrouwd met computertoepassingen. Wij op de dienst informatica
gelukkig wel. En door samen te
werken met de externe partner
Orbid kunnen we werk maken van
een goed meerjarenplan.
Welke invloed dit zal hebben op
het DVC als organisatie of op jou
als medewerker, dat zal je in de
komende maanden vernemen.
Christophe Creve
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“Voor elk deel
werken we
concrete voorstellen uit.”

WG EMPLOYER BRANDING

Employer branding

H

eb je enig idee hoeveel mensen er in 2020 in dienst gekomen zijn? Er gaan niet veel
weken voorbij waarin we niet
één of meerdere nieuwe mensen kunnen aankondigen. Het zijn er in 2020
al 69 zonder onze jobstudenten meegerekend te hebben.
#DVCsamensterk
Employer branding, dat zit niet alleen
in het zoeken (en vinden) van nieuwe
mensen. Dat zit ook voor een heel
groot deel in het zorgen voor de mensen die je al hebt. En die focus hebben
we in 2020 toch echt proberen te leggen. Niet alleen omdat, maar des te
meer omdat het zo’n lastig jaar was en
is voor iedereen.
Af en toe een verrassing, een verwennerijtje, een geschenkje, als blijk van
appreciatie. Een thijmplantje voor iedereen, een bloemetje op opvoederkesdag, een fleece-trui ter gelegenheid
van het Heilig Hartfeest, een ijsje op
warme dagen, chirurgische mondmaskers, een doos Merci-chocolaatjes.
Ook de jaarlijkse – voor de medewerkers kosteloze -griepvaccinatie is een
bewuste keuze van de directie. 250
medewerkers gingen op dit aanbod in.
En wie weet wat brengt 2020 misschien nog?

“Mond-aan-mond
-reclame schijnt
nog altijd het
beste te werken,
weet je?!”

We proberen ook aan de buitenwereld
kenbaar te maken dat hier helden werken, en dat we samen sterk zijn in het
gevecht tegen corona. Met een nieuwe
banner langs de Leernsesteenweg,
zodat de toevallige passant hopelijk –
al is het maar even – stilstaan bij het
heldenwerk dat jullie elke dag verzetten!
Nieuw bloed in ons hart
Employer branding, dat is ook nieuwe
mensen aantrekken.
In september stonden we op de jobbeurs in Deinze, Deinze Industrie Jobcafé 2020. De beurs zou oorspronkelijk
in mei doorgaan, maar werd verschoven naar september. Een informele
babbel, wat rondkuieren en contacten
leggen… allemaal net iets minder evident met een mondmasker op, op vei-

lige afstand en met de geur van handalcohol in de Brielpoort. De opkomst
van werkzoekenden was toch wat een
tegenvaller.
Maar toch, we zijn blij dat we daar
aanwezig waren. Om gezien te worden, moet je zichtbaar zijn. En niet
alle effecten zijn direct zichtbaar of
meetbaar.
Nieuw bloed aantrekken gebeurt ook
voor een groot deel gewoon in het
DVC.
Vele organisaties hebben tijdens de
coronacrisis stagiairs de deur gewezen. Wij hebben net wél ingezet op
stagiairs, zij zijn helpende handen in
het nu. Maar door hierin te investeren
hopen we dat er toch een groot deel
van hen doorstroomt naar medewerker eens ze afgestudeerd zijn.
Er is nog iets op til. We doen mee aan
de zorgberoepenrally in Deinze. Ook
die was eerder gepland, maar werd
door corona opgeschoven. De nieuwe
datum is 11 februari 2021. Wat houdt
dit in, de zorgberoepenrally? Hiermee
richten we onze pijlen op studenten.
De leerlingen (a-stroom en b-stroom)
die naar de zorgberoepenrally afzakken krijgen in kleine groepjes een doe
-moment aangeboden van ongeveer
20 minuten. In dit moment laten wij
hen proeven van wat een deel van ons
takenpakket is in de zorg naar onze
zorgvragers.
Het moet hen vooral prikkelen en we
dachten eerst aan een ervaringsmoment met een tillift, rolstoel, ligmatras, beperkte zichtbaarheid. We zien
nog wel wat er op dat moment coronaproof mogelijk is.
www.dvcheilighart.be/talenten
En op onze website, via berichten op
Facebook, extra vacatureklappers,
maken we in de weide wereld bekend
naar welke medewerkers we op zoek
zijn. Mond-aan-mond-reclame schijnt
nog altijd het beste te werken, weet
je?!
Vera Lootens - Leen De Vos
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WG KWALITEIT VAN LEVEN

Kwaliteit van leven

A

l vele jaren wordt er over
het concept kwaliteit van
bestaan gediscussieerd.
Sinds het begrip echter
een rol is gaan spelen bij de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking, is de focus verschoven van het proberen kwaliteit van
bestaan te definiëren, naar te bepalen wat de belangrijkste domeinen en indicatoren zijn.

basis van het gedachtengoed van
Schalock het model baseert zich op
acht domeinen van kwaliteit van
leven. Zo leggen wij de focus op
wat ‘kwaliteit van leven’ betekent
voor de individuele zorgvrager en
hoe wij door onze begeleiding, ondersteuning en benadering tegemoet kunnen komen aan de noden
en wensen van onze zorgvragers.

Bij de kwaliteit van bestaan voor
mensen met (een) beperking(en)
gaat het om hetzelfde als dat wat
belangrijk is voor iedereen. De
kwaliteit van bestaan van mensen
wordt beïnvloed door persoonlijkeen omgevingsfactoren en de interacties daartussen. Kwaliteit van
bestaan wordt vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen over hun eigen leven. Kwaliteit
van bestaan wordt vergroot door
mensen in hun eigen plaatselijke
samenleving te accepteren en volledig te integreren.

Op het niveau van de leefgroep, de dienst

Het is onze missie om kinderen en
volwassenen met een beperking te
ondersteunen in hun terechte
plaats naar een volwaardig bestaan in onze samenleving. Onze
ondersteuning en zorg wil de mogelijkheden van onze zorgvragers
tot ontwikkeling laten komen.
In het DVC willen wij dan ook bijzondere aandacht besteden aan
‘kwaliteit van leven’ en ‘kwaliteitsvolle ondersteuning’. Wij laten ons inspireren door het Model
van Schalock en willen dit gedachtengoed actief laten leven in onze
dagdagelijkse inzet voor onze
zorgvragers!
Op het niveau van de individuele zorgvrager
Een nieuw model van ondersteuningsplannen werd ontwikkeld op
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Ook bij de opmaak van de teamprojecten (de vroegere dienstbeleidsplannen) laten wij ons inspireren door het model van Schalock.
Het zijn de aandachtspunten, daar
waar het team zijn krachten wil
bundelen om tot een verandering
of een verbetering te komen. De
doelen zijn altijd, direct of indirect,
gericht op de kwaliteit van leven
van de zorgvragers. Dit kan door
kleine of grote acties, door het
verleggen van accenten of het op
touw zetten van nieuwe initiatieven … Aan ieder team zijn uitdaging!
Op het niveau van de voorziening
De inspiratiegroep ‘kwaliteit van
leven’ wil aandacht hebben voor
alle aspecten van ons ondersteuningsaanbod die direct of indirect
bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze zorgvragers. Door
thematisch aandacht te besteden
aan onze manier van werken en
ons ondersteuningsaanbod wil de
inspiratiegroep een permanente
zelfevaluatie mee ondersteunen.
Zo willen wij blijvend en dynamisch inzetten op het leveren van
een kwaliteitsvolle ondersteuning
en zorg in het DVC.

WG KWALITEIT VAN LEVEN

In het DVC staan wij voor kwaliteitsvolle ondersteuning
Ondersteuning met kwaliteit van leven als finaliteit
•

Maar wat is dat nu eigenlijk kwaliteit van leven?

•

Wat betekent dat voor jou maar vooral wat denk jij dat kwaliteit
voor onze zorgvragers betekent?

•

Hoe komen wij hieraan tegemoet?

•

Waarom doen wij iets zo en niet anders?

•

Doen wij dit goed? Kan het beter? Hoe pak je dit aan?

Allemaal vragen waar de leden van de inspiratiegroep samen met jou
over willen nadenken.
Wij vertrekken hierbij vanuit de 8 domeinen van kwaliteit van leven van
Schalock en laten ons inspireren door de visietekst op ondersteuning
van het Vlaams Welzijnsverbond.
Dit jaar heeft de werkgroep een ‘visie op kwaliteit’ geschreven die je
hieronder kunt lezen.

Visie op kwaliteit
Vanuit de vraag “Wie ben jij en wat kunnen wij voor jou
betekenen?” gaan we samen op weg.
Met deze visietekst willen wij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke
manier wij invulling geven aan kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg.
Geloven in de waarde en de mogelijkheden van ieder mens: dat ligt aan
de basis van wie we zijn en wat we doen. Kwaliteit waarborgen voor elke persoon en zijn omgeving staat hierbij voorop.
Om tegemoet te komen aan de diversiteit van ondersteuningsvragen
vertrekken wij vanuit de relatie en dialoog tussen de ondersteuner, de
persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving als uitgangspunt.
De zorgvrager staat centraal als het gaat om de kwaliteit van zorg. De
relatie is het domein van de ontmoeting. We voelen en denken elkaar,
zoeken en vinden elkaar, vragen en ondersteunen elkaar, groeien aan
elkaar,... Dit is datgene wat we dagelijks doen.
De relatie met de zorgvrager met zijn eigen verhaal,
zijn eigen zijn, zijn eigen wensen en leven,
is ons uitgesproken vertrekpunt.
In de ontmoeting met de zorgvrager borgen wij onze waarden en bieden
wij op een zorgzame, warme, krachtgerichte en coachende wijze ondersteuning. In een cultuur van respect voor elkaar, erkenning voor ieders
inbreng, vertrouwen en openheid bundelen wij onze krachten ten dienste van de zorgvragers. Door elkaar op regelmatige basis te ontmoeten,
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ons nieuwsgierig op te stellen, onze vragen, ervaringen en inzichten te
delen leren wij van elkaar.
Om dit te realiseren kiezen wij voor een interdisciplinaire samenwerking
tussen alle betrokken diensten. Zo komen wij tot het maken van gedragen afspraken en beslissingen over de gewenste en benodigde kwaliteit
van de zorg. Het samen werken en verantwoordelijk zijn zorgt ervoor dat
we ook met goesting onze rol opnemen.
Doorheen het leven kunnen de ondersteuningsbehoeften en de intensiteit ervan variëren, wijzigen, uitbreiden dan wel afbouwen. Periodieke
evaluatie en met elkaar in gesprek blijven zijn de beste waarborgen om
de gewenste kwaliteit te realiseren, te behouden of te verbeteren.
Wij streven voortdurend naar een gepaste en optimale
ondersteuning en willen een actieve partner zijn in de
verschillende fasen van het leven van de zorgvrager
en zijn familie.

Het eigen functioneren op diverse levensdomeinen bepaalt hoe iemand
zijn leven kwaliteitsvol percipieert. Vertrekkend van deze appreciatie en
inschatting, bieden wij ondersteuning op een manier die ‘écht goed genoeg’ is.
Het DVC participeert actief aan “het samen bouwen aan een inclusieve
samenleving” en wil de participatiemogelijkheden van zorgvragers verhogen door de keuzemogelijkheden te verruimen waar mogelijk.
De wensen, verwachtingen, ondersteuningsvragen
van de zorgvrager zijn ons leidend motief.
Kwaliteit en doelmatigheid gaan vaak hand-in-hand. Door onze middelen
efficiënt in te zetten en samenwerkingsverbanden aan te gaan houden
wij de zorg en ondersteuning betaalbaar. Dit maakt het mogelijk dat wij
investeren in zorgvernieuwing en permanente vorming van onze medewerkers.
Wij zetten continu in op vernieuwende werkingen die een meer gevarieerd aanbod brengen. Ons ruime en brede aanbod maakt het mogelijk
flexibel in te spelen op de individuele ontwikkeling, noden en interesses.
Een kwaliteitsvol bestaan leiden,
is zowel ons streven als toetssteen
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“Doorheen het
leven kunnen de
ondersteuningsbehoeften en de
intensiteit ervan
variëren, wijzigen, uitbreiden
dan wel
afbouwen.“

WG KWALITEIT VAN LEVEN

Denken voorbij de
grens van wat we
kennen, voorbij de
grens van wie we zijn

Alles wat je aandacht geeft groeit

Als je tevreden
bent ben je gelukkig omdat je niets
te wensen hebt

Domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock

Reageren is gemakkelijk!

D

e Brug wil een personeelsblad zijn vóór en dóór personeelsleden.

Ieder van jullie kan eraan meewerken. Heb je een weetje, een
foto of een mooi verhaal? Stuur het ons door en we maken er iets
moois van.

De redactie is gemakkelijk te bereiken op haar eigen e-mailadres:

debrug@dvcheilighart.be
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OD 18.06. DUURZAAM ONDERNEMEN

Duurzaam ondernemen

H

erinneren jullie zich het
nieuwjaarcadeau nog?

Begin 2020 kreeg elke
medewerker
een
herbruikbare waterfles. Het idee hiervoor vond zijn oorsprong binnen
de werkgroep duurzaam ondernemen. Hopelijk hebben jullie de fles
al heel vaak kunnen gebruiken? Ja,
goed zo, want dan verbruiken we
automatisch minder plastiek flessen.
Maar dit was niet het enige dat de
werkgroep dit jaar deed. We hebben nog heel wat ideeën in de pijplijn zitten die het verkennen meer
dan waard zijn.
Zo gingen de leden van de werkgroep begin 2020 op bezoek bij
‘De Zonnekouter’. De Zonnekouter
is een biodynamische boerderij die
al 20 jaar pioniert en meebouwt
aan het landbouwmodel van de
toekomst. We gingen hun ecologische en duurzame manier van
landbouwen bekijken en kregen
meer te horen over het concept
‘Harvest at work’.
Infosessies voor alle geïnteresseerde medewerkers gingen gepland
worden, maar toen kwam CORONA. Veel mensen samenbrengen
onder begeleiding van externe bezoekers was en is nu eventjes niet
aan de orde. Maar uitstel betekent
in dit geval zeker geen afstel! Van
zodra het weer mogelijk is, willen
we jullie graag laten kennismaken
met dit project.
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Alhoewel we veel ideeën hebben
die we willen onderzoeken, steekt
ook Corona hier voorlopig een
stokje voor. Onze werkgroep staat
voorlopig eventjes on-hold. We
hopen snel terug te kunnen herbeginnen!
Misschien leven er bij jou nog wel
ideeën rond dingen die we duurzamer kunnen doen? Laat het ons
dan zeker weten.
Patricia
namens de werkgroep duurzaam
ondernemen.

“Misschien leven
er bij jou nog
wel ideeën rond
dingen die we
duurzamer
kunnen doen?“

OD 19.01. PIJNSCHAAL

Pijnscore

W
“Onze
zorgvragers
verdienen een
eigen pijnscoresysteem.”

ist je dat we in ons
dienstverleningscentrum
een eigen pijnscore hebben?

Alvast een openingszin waarmee
we van start kunnen. Een deel van
jullie hoorde wel eens van ‘de pijnscore’ of probeerde hem misschien
al eens uit … We geven jullie graag
een extra woordje uitleg in deze
Brug.
We werken met speciale mensjes,
één voor één unieke kinderen of
volwassenen. Jullie zijn als onze
collega’s het best geplaatst om dat
te weten! Dag in, dag uit zorgen
we samen voor onze “gastjes”.
Want voor hen doen we het. Geen
twee dezelfde, elk met hun eigenheid, voorkeuren, …
Zorg op maat is ook ons credo.
Daar staan we allemaal achter,
want da’s ook wat we zelf zouden
wensen mochten we ooit zorg nodig hebben. Misschien nog meer:

‘Zorg met een hart’. Dan moeten
we die warme zorg en zorg op
maat vooral geen holle woorden
laten zijn, maar dit ook op medisch
-verpleegkundig vlak doortrekken.
Zo kwamen we tien jaar geleden
op het idee om een pijnscore te
ontwikkelen specifiek voor kinderen en volwassenen met een
meervoudige beperking. We merkten in praktijk immers op dat daar
nood aan was. Pijn is een dagelijkse realiteit voor velen waar we
moeten mee omgaan. Het is dan
ook een belangrijke eerste stap om
die pijn correct in te schatten,
vooraleer we ze ook goed kunnen
behandelen.
Toentertijd (wat een mooi woord
toch?) kwam geen enkele gekende
pijnschaal nog maar in de buurt
van wat nodig was. Pijnschalen
voor comateuze patiënten of mensen met dementie kwamen het
dichtst in de buurt, maar lagen
nog mijlenver van wat we wilden.
Onze zorgvragers zijn meer dan
dat en verdienen een eigen pijnscoresysteem. We wilden ook een
oplossing bieden voor een probleem dat zich steeds meer stelde.
We zagen immers dat we over veel
ervaren leefgroepbegeleiders beschikten. “Probleem?” denk je dan.
Wel ja, de inschatting van pijn, het
lezen van pijngedrag was sterk afhankelijk van wie op dienst was.
Een nieuwe collega die vorige
week startte kan vanzelfsprekend
moeilijker pijn inschatten dan een
ervaren collega met 35 jaar ervaring. “Geen probleem maar wel
een opportuniteit” dachten we dan!
Hoe kunnen we die ervaring dus
gebruiken om gelijk wie een correctie pijnevaluatie te laten maken? Tot zover onze insteek en
motivatie.
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Zoals zo vaak komt er niet meteen wat extra vrije tijd uit de
lucht gevallen om zoiets op poten
te zetten. Maar waar een wil is, is
een weg. Zo startte toen ons
groeiproces met de hulp van een
studente die stage deed op de
medische dienst en haar Bachelorproef hieraan wijdde.

ment. Uit de pijnscore halen we
ook de frequentie en het tijdstip en
wat de pijnmedicatie of niet medicamenteuze verandering deed.

Er werd een lijst opgemaakt van
vaak voorkomende pijnsymptomen bij onze zorgvragers. Uit die
lijst halen we de tien meest voorkomende pijnkenmerken voor die
bepaalde zorgvrager. Dat maakt
het meteen ook een pijnscore op
maat, heel individueel voor die
specifieke zorgvrager. Die tien
pijnsignalen scoren we dan op aan
- of afwezigheid en zo krijgen we
een score van nul tot tien op tien.
Samen met een persoonlijke inschattingsscore krijgen we zo een
beter zicht op de pijn op dat mo-

De jaren die volgden implementeerden we onze nieuwe pijnschaal
en deden we de nodige ervaring
op. Hoe reageren collega’s op de
leefgroep op deze nieuwe tool?
Was onze schaal vlot in gebruik?
We willen immers een leuke, handige tool die een winst betekent
voor iedereen. Geen tijdrovende
lijstjes en registratie waar niemand iets uit haalt.
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Zo hadden we na een jaar literatuurstudie en praktijkervaring opdoen een eerste pijnschaal die deze naam waardig is. Ons kindje
was geboren!

We zijn nu dus al een kleine negen
jaar onze pijnschaal aan het gebruiken. Niet holderdebolder, maar

OD 19.01. PIJNSCHAAL

“Jullie gaven
de pijnschaal
kansen, namen
het scoren erbij
en doen actief
moeite om mee
te denken.
Waarvoor dank.“

waar het nodig en zinvol is. Soms
om overduidelijke pijn te lokaliseren. Soms om vooral de intensiteit
en frequentie van pijn in kaart te
brengen, of om gedrag en pijn van
elkaar te differentiëren. En iedere
keer leerden we er uit. Medicatie
kan vlotter en nog beter aangepast
worden. Het pijnbeleid is gefundeerder en we hebben een nog
sterkere link met de begeleiders op
de leefgroepen. Jullie zijn onze
ogen, en die moeten we verzorgen! Dit is dan ook het uitgelezen
(heb je ‘m?) moment om jullie te
bedanken. Jullie gaven de pijnschaal kansen, namen het scoren
erbij en doen actief moeite om
mee te denken. Waarvoor dank.
Want daardoor staan we waar we
nu staan.

We zijn dan ook blij dat we onze
schaal in samenwerking met collega’s uit het UZ Gent, onderzoekers
verbonden aan de UGent en Elisa
(diensthoofd MD) gaan upgraden
en laten erkennen. Ja, het zou ons
als centrum erkennen in de inspanningen die we leverden voor
een betere pijninschatting. We lijken daarin tot op heden een pionier te zijn en dus willen we ook
die erkenning. Maar wat voor ons
nog belangrijker is, is dat we onze
schaal kunnen delen eens ze erkend is. Delen met andere centra,
andere mensen die werken met
kinderen en volwassenen met een
beperking waarbij pijn inschatten
zo belangrijk is. Samen bijleren,
groeien en delen om er sterker uit
te komen.

Onze pijnscore is een heuse tiener
geworden, klaar om uit te groeien.
En dus gaan we naar een volgende
fase: de validatie.

Mochten jullie vragen hebben over
de pijnschaal of gewoon geprikkeld
zijn en meer info willen, dan geven
we graag nog een beetje uitleg.

Om een erkende pijnschaal te hebben moet een pijnschaal dus gevalideerd worden as such. In samenwerking met externen zal bekeken
worden of onze schaal inderdaad
zo objectief is als we pretenderen
en of een ‘wildvreemde’ persoon
met onze schaal en zonder voorkennis tot net dezelfde pijnscore
en inschatting van pijn komt. Tijdens dit proces bekijken we ook of
onze schaal nog verder gefinetuned kan worden. Met kleine
aanpassingen maken we soms belangrijke verschillen.

Dennis Boonen
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Het opnamebeleid groeit mee met het
veranderend zorglandschap

E

r beweegt nogal wat in het
zorglandschap.
Dit geldt
voor alle sectoren in gezondheid en welzijn maar zeker
voor
de
onze.
Deze veranderingen hebben hun
impact op het ondersteuningsbeleid van het DVC.
Zo zijn er maatschappelijke tendensen bijv. rond aanmeldingen,
die steeds meer een vast karakter
krijgen en waarmee het DVC rekening houdt.
Begin 2018 hebben wij er reeds
voor gekozen een aantal gegevens
te verzamelen in het kader van het
ondersteuningsbeleid. Zo houden
wij o.a. gegevens bij over de frequentie van aanwezigheid, type
doelgroep in aanmelding, de evolutie in de vragen naar diverse de
ondersteuningsvormen, reden van
uitstroom, interne verschuivingen,
enz. ... Deze gegevens zijn jaarlijks terug te vinden in het jaarverslag.
Het ondersteuningsbeleid wil dynamisch zijn en passende antwoorden formuleren op de vragen van
nieuwe zorgvragers die zich aandienen maar ook op de veranderingsvragen van huidige zorgvragers.
Als we onze aanmeldingen van de
voorbije vijf jaar bekijken, zien we
dat bij de helft van deze aanmeldingen van kinderen tussen 6 en
21 jaar de vermelding werd gemaakt van ASS, ADHD, GES problematiek en – algemeen - het
vertonen van gedrag.
Verder merken we een dalende
trend in zware zorgafhankelijkheid,
epilepsie en ernstig/diep verstandelijke beperkingen bij kinderen
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die worden aangemeld. Er worden
ook minder kinderen met een gastrostomiesonde aangemeld.
Om aan deze verschuivingen tegemoet te komen hebben we reeds
een aantal veranderingen doorgevoerd en voorzien we in de toekomst de nodige bijsturing van ons
ondersteuningsaanbod.
We zetten ze graag even op een
rijtje:
Reeds doorgevoerde veranderingen in de periode 2018-2020
•

Implementeren van de registratietool voor het plannen
van aan- en afwezigheden
van zorgvragers.

•

Opstart + uitbreiding van
dagbesteding De Joker.

•

Erkenning van Sjabloon als
gedragsgroep + bijhorende
infrastructurele aanpassingen.

“Maatschappelijke tendensen
waarmee het
DVC rekening
houdt.”
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•

•

Verruiming van doelgroep en
erkenning van Dageraad
Rood als gedragsgroep + bijhorende infrastructurele aanpassingen.
Verandering van doelgroep
Meccano + bijhorende infrastructurele aanpassingen en
het versterken van de personele omkadering.

•

Infrastructurele aanpassingen op Windroos.

•

Afbouw zorggroepen Cirkel
en Prisma: samenvoegen
leefgroepen tot leefgroep
Sfeer, verruiming van doelgroep + bijhorende infrastructurele aanpassingen.

•

•

Afbouw zorggroepen Mikado
en Puzzel: samenvoegen
leefgroepen tot leefgroep Duploo.
Kiezen voor een doorstroom
van minderjarige zorgvragers
naar volwassen leefgroepen
om op deze manier vrije
plaatsen te creëren binnen
de kindergroepen.

•

Aanvraag erkenning licht verstandelijke beperking.

•

Opstart ‘Brug naar achttien’ (stage studio wonen).

•

Opstart mobiel team met als
centrale focus mobiele ondersteuning.

•

Projectontwikkeling nieuwbouw minderjarigen

•

Heractivering werkgroep verbouwingen

•

Start inspiratiegroep
‘kwaliteit’

Op de planning
•

Infrastructurele aanpassingen Duploo.

•

Verhuis van de Workshop
naar de site Dageraad.

De meest opvallende constatering
is dat we in het DVC meer aanmel-

dingen krijgen van zorgvragers
met een bijkomende, uitgesproken
gedragsproblematiek.
Ook rond deze bevinding gingen
we de voorbije jaren aan de slag:
•

We implementeerden het pedagogisch interventieteam
(de PIT) en intervisie voor de
PIT-medewerkers.

•

Aanbod van vorming in het
DVC: omgaan met dreigend
en destructief gedrag.

•

Erkennen van 2 bijkomende
gedragsgroepen (Dageraad
Rood en Sjabloon)

•

Toekennen van bijkomende
personele middelen aan de
gedragsgroepen.

•

Verschillende infrastructurele
aanpassingen.

•

Twee medewerkers volgden
een opleiding tot agressiecoach.

•

Ontwikkeling van een signaleringsplan.

•

Ontwikkeling en implementatie van een nieuw registratiesysteem vrijheidsbeperkende
maatregelen.

•

Verkennen en bekendmaken
van het extern vormingsaanbod. Bevraging van de ondersteuningsnoden op niveau
van het team en op niveau
van de individuele medewerker.

•

Voorontwerp visietekst op
gedrag bij verschillende doelgroepen.

In 2020-2021 willen we verder inzetten op het ondersteunen van
medewerkers en het versterken
van competenties bij medewerkers
die instaan voor de begeleiding
van zorgvragers met een beperking en bijkomende gedragsproblematiek.
We voorzien:
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•

Het verder uitwerken van de visietekst.

•

Een uitgebreidere basiscursus over gedrag en emotionele ontwikkeling met handvaten en een gedragen visie.
Deze basiscursus willen we meegeven aan alle nieuwe medewerkers maar ook aan de huidige medewerkers i.f.v. competentie- en
kennisontwikkeling. Er zal tevens ruimte zijn voor intervisie.

•

Ondersteuningscoördinatoren zullen jaarlijks drie halve dagen vorming verzorgen.

•

Het aanbod van de externe vorming ‘omgaan met dreigend en destructief gedrag’.

•

De opmaak van een gericht vormingsplan extern aanbod op basis
van de bevragingen en gedetecteerde noden.

•

Start van de nieuwe agressiecoaches die een ondersteunende
functie hebben naar de andere medewerkers.

Daarnaast merken we dat gezinnen vaker kleine, beperktere stukjes ondersteuning opnemen binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Ook dit lieten we als DVC niet aan ons voorbijgaan.
We tekenden in op een uitbreiding van onze erkenning als RTH dienst en
de oprichting van het mobiel team bleek hiervoor een schot in de roos.
Ter illustratie geven we een overzicht van het aantal verbruikte RTH
punten in 2020 tegenover het verbruik in 2019:
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“Er beweegt veel
in de zorg …
Samen houden
we de vinger
aan de pols.”

Begin 2019 startten we met de opbouw van een mobiel team. Daarmee wilden we ons aanbod aan
mobiele begeleiding uitbreiden.
Een hele uitdaging voor een grote
organisatie die bij veel doorverwijzers al jarenlang enkel bekend
staat als een residentiële voorziening. Het was een zoektocht en
een proces van veel netwerken om
onze nieuwe werking bij doorverwijzers bekend te maken. We
merkten het afgelopen jaar dat de
aanmeldingen voor mobiele begeleiding toenemen.

nen vlotter laten verlopen. Dit is
een nauwe samenwerking met
MFC Styrka in Gent.

Dat geeft ons de bevestiging dat er
wel degelijk een nood is aan deze
vorm van ondersteuning.

DE LINK biedt de volgende ondersteuningsvormen:

In het proces van de voorbije 2
jaar namen we ook de werking van
‘beschermd wonen’ mee. Ook daar
merken we aan stijging van het
aantal vragen van volwassenen die
begeleiding wensen bij zelfstandig
wonen. Dit kan in een door ons
aangeboden studio of een woonplek die ze zelf huren.
Hierbinnen startten we ook met
het project ‘studiowonen – brug
naar 18’. Jongeren ondersteunen
in de stap naar zelfstandig wonen
door hen in korte periodes te laten
proeven in een door ons ingerichte
studio waar we begeleiding op
maat aanbieden. Op die manier
willen we de stap van het leefgroepsleven naar zelfstandig wo-

In de loop van 2020 merkten we
dat de 3 werkingen nauw bij elkaar
aansluiten.
Daarom werd ook besloten dat we
de stap zetten naar 1 naam, naar
1 werking, naar 1 team.
Concreet betekent dit het volgende:
Eén naam: DE LINK
Eén werking

•

mobiele begeleiding aan huis
voor minder- en meerderjarigen RTH en NRTH

•

begeleid zelfstandig wonen
voor volwassenen in de studio’s in de Ramstraat

•

project ‘Studiowonen – brug
naar 18’.

Eén team
We evolueerden van een team van
8 mobiele begeleiders (waarvan de
meesten 4 uur in combinatie met
een andere jobinhoud) naar een
team van 6 mobiel begeleiders die
enkel werken binnen DE LINK. Deze evolutie kwam er omdat we
merkten dat de combinatie tussen
een klein urenpakket mobiele begeleiding en een grote pakket van
een andere jobinhoud moeilijk te
combineren blijft.
We zijn dankbaar dat we op deze
manier konden starten en zo de
tijd kregen om onze werking verder vorm te geven. Een dikke
pluim dus voor de begeleiders die
hierin hebben bijgedragen!
Reeds veel verwezenlijkt, al een
weg afgelegd, nog uitdagingen aan
te gaan.
Hebben jullie hier vragen, opmerkingen, bedenkingen, … bij. Laat
niet na deze kenbaar te maken.
Er beweegt veel in de zorg … Samen houden we de vinger aan de
pols en zorgen we ervoor dat het
DVC klaar is voor de veranderingen die op ons afkomen!
Sofie Gevaert - Isabel Decoster
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We dragen de vorming uit
van Els Burger

W

e dragen de vorming uit
van Els Burger…

Burger? Een opleiding
over heerlijke hamburgers van Els?
Dat klinkt goed! Nee, daar gaat
het niet over. We nemen je even
mee terug in de tijd.
Team op vleugels
In 2016 hadden we een doel omtrent teamanalyse. Dit doel omtrent de organisatie van een leefgroepsteam was een uitloper van
het doel ‘versnippering’ die in het
instellingsbeleidsplan
2012-2013
afliep. Uiteindelijk kwamen wij terecht bij de individuele competenties en talenten van leefgroepsbegeleiders. Vanuit die vaststelling
besloten wij om op "modelniveau"
de organisatie van een leefgroep
verder te onderzoeken binnen een
nieuw doel. Uiteindelijke bedoeling
was een gemeenschappelijke taal
ontwikkelen rond teams en teamwerking.
Na literatuurstudie kwamen we
toevallig terecht bij het boek
'Team op vleugels: gids voor geïnspireerd samenwerken' van Martijn
Vroemen.
Martijn Vroemen reikt in zijn boek
een model aan om naar teams te
kijken. Hij heeft het concreet over
zes succesfactoren die samen het
zogenaamde
Karrenwiel
(teamwiel) vormen.
We werken het doel verder uit
In april 2016 hadden wij een studiedag met Martijn Vroemen. Alle
leidinggevenden waren uitgenodigd. Oorspronkelijk was dit een
doel dat enkel bedoeld was voor
leefgroepen. Door de studiedag
open te stellen voor alle leidinggevenden werd het doel verbreed.
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Dit verhindert niet dat het teamwiel in oorsprong vooral intensief
gebruikt werd binnen leefgroepteams.
Door de verhuis naar dageraad
werd het doel even 'on hold' gezet.
Omdat we de schat van informatie
en de leerervaring met Martijn
Vroemen niet wilden laten verloren
gaan, contacteerden we hem opnieuw eind 2018. Hij raadde ons
aan beroep te doen op Els Burger.
Els Burger is directeur van Zinnige
Zaken, specialist in leiderschapsontwikkeling, organisatie-adviseur
en coach. Kwam daar nog bij dat
tijdens de 'sneukeltoer' van september 2018 'communicatie' dikwijls als struikelblok naar voren
geschoven werd.

OD 19.03. ELS BURGER

In de loop van 2019 organiseerden we
vier studiedagen met Els Burger voor
alle LSD-leden. Voor de leidinggevende
was het een intervisie over het teamwiel. De andere LSD-leden werden ondergedompeld in het gedachtengoed
van het teamwiel. We kregen veel tips
mee van Els Burger zelf. De reacties
waren ronduit positief.
Het ultieme doel van het instellingsdoel ‘We dragen de vorming van Els
Burger uit’ is dat dat de belangrijke,
waardevolle input van Els Burger niet
verloren gaat, maar uitgedragen wordt
naar alle contreien van onze voorziening. Eind 2019 hadden we dit doel
opgestart en we bepaalden ons stappenplan. Echter heeft er een onsmakelijk virus roet in ons eten gegooid.
Waar staat ons plan nu?
•

We gaan na welke groepen /
diensten het teamwiel nog niet
hebben gevolgd.

•

We zorgen ervoor dat er een vormingspakket ‘teamwiel’ komt in
de basiscursus.

•

In 2021 organiseren we een vormingsdag voor de (nieuwe) LSDleden.

•

We ontwikkelen 1 of meerdere
toolboxen betreffende teamwerk.

Binnenkort hoor je hier dus meer van!
Caroline De Coster
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Wat als ademhalingstherapie geen
evidentie meer is?
Kiné met de rug tegen de muur

W

e keren terug naar december 2019. We kwamen met het kinéteam op
een punt dat we een
zorgvrager niet meer ten volle
konden helpen met onze klassieke
ademhalingstherapie alleen.
Echter, enkele maanden eerder
mochten we met het kinéteam een
praktische bijscholing volgen in
Landegem. Daar waren ze al langer vertrouwd met het gebruik van
een IPV-toestel. Ook Katlijn en
Lotte hadden al enkele positieve
ervaringen aangehaald die ze hadden met het IPV-toestel. Zowel op
de longafdeling in UZ Gent als in
het MFC in Kwatrecht maken ze
gebruik van het toestel.
Landegem was dan ook bereid om
ons in deze acute situatie te helpen. Ze leenden hun IPV-toestel
uit aan ons zodat we de zorgvrager
hiermee therapie konden geven.
De behandelende arts en wijzelf
ervaarden al snel de positieve effecten. We konden de zorgvrager
haar slijmen beter verwijderen,
haar longen meer ventileren, de
saturaties waren beter en ze had
minder nood aan ondersteuning
met zuurstof.
Vervolgens werd er ook een eigen
toestel aangekocht door de directie. Zo konden we uitbreiden naar
andere zorgvragers op (het toenmalige) Puzzel, Diabolo, Sfeer en
Labyrint. Verschillende kinesisten
hier in huis raakten dus steeds
meer vertrouwd met het gebruik
van het toestel. Al snel kwam er
dan ook een 2e en 3e toestel omwille van de vele positieve ervaringen hiermee.
‘Ik heb het gevoel dat het toestel
de slijmen kan bereiken waar mijn
handen niet bij kunnen.’
‘Minder aanrakingen nodig bij
zorgvragers die hier gevoelig voor
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zijn.’
‘Mijn niet-coöperatieve zorgvrager
kan ik nu beter begeleiden. Ik heb
geen actieve medewerking van
haar nodig.’
‘Het drukken op die rigiede thorax
hielp niet veel, ik ben blij dat ik nu
het IPV-toestel kan gebruiken en
dat ik zo mijn zorgvrager, en mezelf, geen discomfort meer geef.’
IPV- Wadde?
IPV staat voor Intrapulmonale Percussie Ventilatie. Klinkt zeer ingewikkeld, maar kortweg betekent
dit dat het toestel luchtstoten geeft
in een bepaald ritme (de percussie). Hierdoor worden de longen
(intrapulmonaal) geventileerd. De
kiné kan de druk en de frequentie
van het toestel aanpassen. Afhankelijk van deze instellingen kunnen
we in de longen meer focussen op
het losmaken en naar boven brengen van de slijmen of het ventileren van de longen.
Elke zorgvrager die baad kan heb-

“IPV staat voor
Intrapulmonale
Percussie
Ventilatie.”
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ben bij IPV, heeft een persoonlijk
masker en persoonlijke leiding.
Ook zit er een filter tussen het toestel en de zorgvrager. Hierdoor
kan elke therapie op een hygiënische manier verlopen.
Dus, gewoon op een knopke
duwen?
Uiteraard is het meer dan enkel
het toestel aanzetten en het masker op het gezicht van de zorgvrager plaatsen. We vinden het nog
steeds belangrijk om de IPV te
combineren met de klassieke
ademhalingstherapie.
Enerzijds
omdat de vaste kiné van de zorgvrager vaak al een goede behandelingsmethode heeft gevonden
om de bewoner te verlossen van
de slijmen.
Anderzijds omdat er niet 1 ‘juiste’
therapie bestaat. Zowel de klassieke kiné als de IPV zijn beiden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Beiden hebben in verschillende studies al bewezen effectief te zijn. IPV kan dus ook een
aanvullende functie hebben om de
longen eens op een andere manier
te ventileren. Het wordt niet alleen
gebruikt bij zorgvragers waar we
‘met de rug tegen de muur staan’.
Ook past de kiné tijdens elke therapiesessie de instellingen van het

toestel aan. Zoals eerder beschreven geeft het veranderen van de
druk en de frequentie een ander
effect in de longen. Afhankelijk van
hoe de zorgvrager is op het moment van de therapie, zal de kiné
kijken, voelen en luisteren naar de
bewoner.
Onze bevindingen?
Dikwijls is het bij onze populatie
een hele zoektocht om op een wetenschappelijk bewezen manier
toch de therapie te kunnen geven.
We baseren ons daarom zowel op
de wetenschappelijke evidentie als
onze eigen expertise en de meetbare evolutie van onze zorgvragers.
Al snel merkten we positieve gevolgen van het toestel. Op korte
termijn zagen we dat de zorgvragers minder of ‘gezondere’ (lees:
minder gekleurde) slijmen produceerde en klonk de longauscultatie
veel zuiverder. Daardoor was de
algemene saturatie veel beter en
stabieler. De zorgvrager had minder nood aan zuurstof, maar ook
minder nood aan intensieve langdurige, vaak meerdere, kinebehandelingen per dag. De zorgvrager leek ook minder uitgeput na
een behandeling, waardoor hij/zij
minder moest recupereren. Al bij
al, een betere gezondheid dus.
Dit heeft natuurlijk ook op langere
termijn positieve gevolgen. De
zorgvragers zijn minder vaak ziek,
moeten minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis en vertonen minder complicaties als ze dan
toch eens ziek worden. Daardoor
hebben ze ook minder vaak zware
medicatie (zoals Medrol) nodig om
erbovenop te komen. ‘Kostenbaten’ dus een zeer goede strategie!
We zijn blij dat we deze toestellen
kunnen gebruiken bij de zorgvragers. We zouden niet meer zonder
kunnen.
Kathlijn Geeurickx
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Basale stimulatie

I

In het DVC is al jaren een
werkgroep rond Basale Stimulatie
actief,
namelijk
B.a.S.

Tegelijk ook de naam van onze
mascotte die ons overal begeleidt.
En ‘ons’, dat zijn medewerkers van
het DVC uit diverse werkvelden.
Een woordje uitleg over Basale
Stimulatie.
B.a.S. helpt de zorgvragers om
zich goed te voelen.
•

zich goed voelen in hun lichaam

•

zich goed voelen in de nabije
omgeving en in contacten
met medewerkers en andere
zorgvragers.

B.a.S. werkt met trillingen, bewegingen, aanrakingen en ademhaling en laat zo de zorgvragers hun
lichaam ervaren, voelen en gewaar
worden.
B.a.S. helpt om de aandacht te
kunnen richten, om te kunnen genieten van het dagelijks bad, de
maaltijden , activiteiten, therapie,
…
B.a.S. helpt om SAMEN te ontdekken, SAMEN te beleven.
B.a.S. helpt de begeleiders om
oog te hebben voor de basale houding door het geven van workshops, info momenten, tweedaagse cursussen, …
Deelnemers krijgen in kleine groep
de kans Basale Stimulatie zelf te
ervaren aan de hand van oefeningen en nabesprekingen.
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B.a.S. betekent een meerwaarde
voor heel wat van onze zorgvragers
B.a.S. werkt dit jaar rond het thema ‘AANRAKEN’
Ook in deze Coronatijden is het
een ‘werk – woord’.
Dagelijks voeren we tientallen
handelingen uit waarbij we contact
maken met onze zorgvragers: van
een eenvoudige begroeting, een
dagelijkse verzorging of verplaatsing tot een intiem contact.
Aanraken maakt gelukkig, het is
stressverlagend en biedt veiligheid en nabijheid. Kortom, aanraken is een elementaire levensbehoefte.
Het brengt ons letterlijk ‘in – contact – met – elkaar’.

“Aanraken is
een elementaire
levensbehoefte.”

WG BASALE STIMULATIE

In
het
kader
van
thema
‘AANRAKEN’ organiseren we op
dinsdag 27 april 2021 in het
DVC voor eigen personeel een vormingsdag rond ‘Geruststellende
gebaren’ door Denys en Aurélien
Guion.

BGG verbetert de communicatie en
de waarneming door nauwkeurige,
positieve gebaren.

Lesgevers Basale stimulatie Bretagne Frankrijk.

Heb je zin om aan te sluiten of een
bijdrage te leveren?

Doel van deze vorming is bewust
worden van de intieme relatie tussen verzorgen en aanraken. Als
verzorger begeleiden, bemoedigen
en stimuleren we doorheen onze
aanraking.
We verwerven kennis en vaardigheid over aanraking, als brugfunctie naar de beleving van het lichaam. We verbeteren onze attitudes in de dagelijkse omgang door
ons in te werken in de praktijk van
de Bewust Geruststellende Gebaren (BGG).
BGG omvat alle interventies van
de verzorger waarbij de persoon
aangeraakt wordt: van een eenvoudige begroeting tot een gebaar
met een diepere relationele lading.

Wil je meer weten over Basale Stimulatie of over de activiteiten van
de werkgroep B.a.S.?

Contacteer één van de B.a.S. leden:
•

Begeleiders: Els Hellebuyck
(Sfeer) - Els Alluyn
(Tangram)

•

Aciviteitenbegeleiders:
Sabine Delbaere - Cathérine
Bourgeois - Stéphanie Van
Dorpe - Krista Roosen

•

Therapeuten: Nancy Demeyer - Matthias Depraetere
- Patsy Lambrecht - Katrien
Laloo

•

OC: Dirk De Meyer

Dirk De Meyer
Katrien Laloo

DE BRUG - 33

OD 20.06. NIEUWBOUW

Nieuwbouw aan de overkant

Z

onder twijfel hebben jullie al
gehoord van het project
‘Nieuwbouw aan de overkant’, waarbij we plannen
hebben om een nieuwbouwproject
uit te voeren letterlijk aan de overkant van de Leernsesteenweg (zie
cirkel 1 op foto hieronder).
Maar weet je al dat we de opportuniteit die zich voordeed, waarbij
het aanpalende stuk grond in de
Peperstraat beschikbaar kwam,
ook aangegrepen hebben (zie cirkel 2 op de foto hieronder)?
Waar we reeds een behoorlijk zicht
hadden op ‘wat gaan we bouwen
en voor wie?’, betekent dit extra
stuk grond, dat we ons opnieuw
moeten buigen over deze vraag en
meer bepaald over ‘hoe gaan we

bouwen?’.
Ons eerste doel blijft een nieuwbouw project te realiseren dat aansluit bij de huidige visie op zorg en
ondersteuning voor personen met
een beperking. Wonen en leven in
een infrastructuur die in het
straatbeeld past, meer toegankelijk en laagdrempelig is, de brug
slaat met de maatschappij en tevens de veiligheid en privacy biedt
van een thuis.
Wat weten we nu?
•

Het project zal zich richten
tot minderjarigen.

•

Een 4 tal woningen zal dagopvang en verblijf kunnen
bieden aan een 40 tot 50 tal
kinderen.

1
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OD 20.06. NIEUWBOUW

•

•

“We hopen
snel tot de
voorontwerpfase te kunnen
overgaan.”

We denken aan kinderen
zonder context of een context die beperkt de zorg voor
het kind kan opnemen. Het
betreft dus voornamelijk kinderen met een voltijdse verblijfsvraag en nood aan een
gezinsvervangende context.
Accenten liggen hierbij op
een huiselijke, kindvriendelijke, veilige en stabiele omgeving.
De relatie met de begeleider
en de dynamiek in de groep
zijn hierbij belangrijke bouwstenen. De mogelijkheden
van het kind moeten deze
huiselijkheid ook kunnen toelaten. De doelgroep richt zich
dan ook eerder tot kinderen
met een licht tot matige/ bovengrens ernstig mentale beperking en eventueel bijkomende gedragsproblematiek
en/of motorische beperking.

•

25 % van de kamers zal worden voorzien voor rolstoelafhankelijke zorgvragers.

•

Om te bepalen wie in aanmerking komt zal worden gedacht vanuit het individuele
kind, zijn/haar noden en mogelijkheden en niet vanuit
leefgroepen. Dit zal betekenen dat leefgroepsamenstellingen van meerdere groepen
zullen veranderen zoals dat
ook bij verhuis Dageraad het
geval is geweest.

Daarnaast willen we ook echt vooruit gaan. Terwijl de werkgroep verder nadenkt over de beste invulling van beide stukken grond, werd
het architectenbureau ‘Detoo’ via
een overheidsopdracht aangesteld
om het nieuwbouwproject in concrete plannen te gieten. Het architectenbureau helpt ook om het VIPA-dossier vorm te geven.
Ondertussen hebben we reeds 2
overlegmomenten met het architectenteam achter de rug. Samen
met architectenteam en met de
input van Griet (externe consultant) en de werkgroep hopen we
snel tot de voorontwerp-fase te
kunnen overgaan.
Natuurlijk houden we jullie geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen die er zeker komen!!
Patricia Coussement
Namens de leden van de werkgroep (Suzanne, Herwig, Inge, Patricia, Dries, Astrid, Hanne, Marleen, Elisa, Annemie, Tine, Pascal
& Angelo)
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OD 18.09. PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg en commissie voor
ethiek

D

De werkgroep palliatieve
zorg werd opgestart in oktober 2018. De groep ging
van start met medewerkers uit verschillende disciplines en
diensten. De eerste focus lag op
het uitschrijven van een geactualiseerde visie rekening houdend met
de specifieke context van onze
zorgvragers. Deze visietekst werd
uitgeschreven,
herschreven
en
voorzien van feedback. Uiteindelijk
werd de tekst gepubliceerd in het
kwaliteitshandboek in december
2019.
Naast het uitschrijven van de visietekst heeft de werkgroep palliatieve zorg nog andere doelstellingen
en willen we verder evolueren naar
een palliatief support team met
een palliatief referent binnen het
DVC.
Een palliatief referent is een partner die onzichtbaar zichtbaar aanwezig is. Deze persoon wil een
aanspreekpunt zijn, samen met
het palliatief support team, voor
het bieden van ondersteuning en
zorg aan de zorgvragers, naasten
van zorgvragers en medewerkers
indien er nood aan is. De verdere
uitwerking van de functie van palliatief referent werd verder verkend
met directie. Hier werden reeds
voorbereidende stappen gezet, we
hopen hier in de nabije toekomst
concrete stappen in te kunnen zetten.
Naast de werkgroep palliatieve
zorg werd er ook verkend in welke
mate een commissie voor ethiek
waardevol zou kunnen zijn in het
DVC. Deze commissie zou een
meldpunt kunnen zijn voor ethische vraagstukken. Deze zouden
besproken worden in een groep
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van mensen met verschillende expertise. Hierbij is het belangrijk
dat dit mensen zijn die durven nadenken en praten over heikele zaken, die de vinger op de wonde
durven leggen. Deze commissie
treedt op daar waar strijd ontstaat.
De verdere uitwerking van de
commissie voor ethiek is momenteel nog zeer prematuur en zit nu
nog in een verkennende fase. We
willen dit in de toekomst verder
exploreren en bekijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst om
hier in het DVC iets mee te gaan
doen.
Door de corona crisis en de hieraan gekoppelde verschuivende focus naar preventie, aanpassen van
de organisatie, creatief zoeken
naar oplossingen, … was er de
voorbije maanden minder tijd en
ruimte om verdere concrete stappen te zetten. We hopen hier snel
verder mee aan de slag te kunnen
gaan zodat we met de nodige vertragingen alsnog de vooropgestelde doelstellingen kunnen halen.
Kurt Desmet
Benedicte Lobbens
Elisa Lust

“We willen
evolueren naar
een palliatief
support team
met een palliatief referent.”

WG VERBOUWINGEN

Verbouwen

M

et de aankoop van de bouwgrond aan de overkant van het DVC
Heilig Hart zette de directie het verbouwplan, opgemaakt in 2017
-2018, on hold. In deze nieuwbouw (zie ook pagina 34) zal plaats
zijn voor nieuw samengestelde kinderleefgroepen. Dit betekent
uiteraard wel wat voor ons destijds uitgestippeld verbouwplan.

Met de werkgroep kregen we de opdracht een nieuw plan op te stellen,
rekening houdend met een aantal gegevens.
We kiezen voor een basic-uitvoering met evenwicht tussen uitvoering
door eigen technische dienst en externen.
We blijven trouw aan onze visie. We zorgen voor een kwalitatieve huisvesting waar we gedecentraliseerd werken en flexibele zorg aanbieden.
Voor medewerkers zoeken we naar een aangename werkomgeving.
We blijven trouw aan de uitgangspunten die geformuleerd werden tijdens de eerste werkgroep. Deze uitgangspunten dienen als handvaten
om afwegingen naast elkaar te zetten. We zetten ze graag nog eens op
een rijtje:
•
We kiezen voor 1 tot max 2-persoonskamers
•
We streven naar 6 slaapkamers per leefgroep
•
We voorzien meerdere polyvalente ruimtes voor gebruik door activiteitenbegeleider, dienst muziek, dienst sport. Dit bij voorkeur in de
buurt van de leefgroepen met geïntegreerde afzonderlijke berging
per dienst.
•
Voor therapieën (kiné, ergo, logo) voorzien we gespecialiseerde
ruimtes verspreid in het gebouw en zo dicht mogelijk bij de leefgroepen of schoolcontext.
•
We voorzien enkele ‘overflowslaapkamers’ aansluitend bij meerdere
leefgroepen die door hen kunnen bediend worden.
•
Alle zorgvragers maar zeker gedragsmoeilijke hebben aangepaste
buitenruimte nodig die aansluitend is op hun woonruimte dmv tuin
of snelle directe toegang daartoe.
•
We voorzien voldoende bergruimte per leefgroep om materiaal nodig dichtbij te kunnen bergen.
•
Om een vlotte en doeltreffende logistiek en organisatie te garanderen dienen deze diensten centraal gelegen te zijn om zo kort mogelijke trajecten te hebben naar leefgroepen/diensten.
•
We volgen de voorgestelde doelgroepen-beleidsnota
•
We streven naar een zo groot mogelijke privacy voor de zorgvrager
•
Het volledig verbouwplan (2-4 jaar) dient aangestuurd te zijn met
een financiële bekommernis om met beperkte middelen zo maximaal mogelijk te renoveren met een gebruiksduur van minimum 10
jaar
•
In de herindeling/inrichting van onze accommodatie is binnen de
renovatie niet alleen het functionele maar ook het esthetische aspect mee te nemen
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•

Waar verwante doelgroepen kunnen samenwerken in gezamenlijke
accommodatie en personeelssamenwerking streven we om het
werken in ‘tandem/-clustergroepen’ mogelijk te maken.

De gewijzigde zorgvraag heeft impact op het ondersteuningsbeleid
van het DVC. Het ondersteuningsbeleid wil dynamisch zijn en passende
antwoorden formuleren op de vragen van nieuwe zorgvragers die zich
aandienen maar ook op de veranderingsvragen van huidige zorgvragers.
Hier verwijzen we ook graag naar pagina 24 waar je meer toelichting
krijgt bij onze gewijzigde zorgvraag.
•
•
•

We zien een daling van opnamevragen van kinderen met een
meervoudige beperking. Owv deze daling brachten we twee kinderleefgroepen samen. Puzzel en Mikado zijn Duploo geworden.
We zien een stijging van opnamevragen van kinderen met een gedragsproblematiek. De infrastructuur van ons gebouw is hier niet
op aangepast. Ook dit nemen we mee in ons verbouwplan.
We zien een stijgende vraag naar kleine ondersteuning. Hierbij
komt De Joker en semi-internaat op de voorgrond.

Ook het nieuwbouwproject aan de overzijde en de fasering van ons
totale masterplan hebben hun invloed op de opmaak van het verbouwplan van het hoofdgebouw.
Onrechtstreeks hebben de plannen op Dageraad ook hun invloed op
ons totale verbouwplan. De workshop krijgt een stek op de bovenverdieping van de nieuwe Dageraad en verlaat hiermee de Ramstraat. We
maken burelen op de zolder van Dageraad Rood en Groen en verkennen
de overgebleven ruimte ten voordele van Dageraad rood.
In ons verbouwplan zullen we ten slotte ook rekening moeten houden
met de nieuwe organisatiestructuur.
In het nieuwe plan dat we voorleggen is het een bewuste keuze om niet
meer zo ver vooruit te lopen. Er zijn teveel wijzigingen die voortdurend
ons plan kruisen:
•
De corona crisis. Door deze crisis is er veel onzekerheid over de huidige planning.
•
Evolutie van het ondersteuningsbeleid.
•
Continue (crisis)vragen waar we ons moeten kunnen
op aanpassen.
We krijgen steeds bijkomende vragen die het moeilijk of
onmogelijk maken om deze binnen de bestaande contouren van het huidige gebouw te realiseren. Door deze bijkomende vragen komt de uitwerking van het oorspronkelijke plan (in tijd en ruimte) in het gedrang.
Te ver vooruit plannen zet ons vast. We verlaten dus het
eerder gecommuniceerde plan maar we gebruiken het wel
als basis.
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Wat werd in 2020 gerealiseerd?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Stap voor stap
werken we aan
een kwaliteitsvolle woon– en
werkplaats voor
zorgvragers en
medewerkers.”

Zachte renovatie Labyrint (opfrissen leefgroep)
Oprichten COVID-afdeling: plaatsen van sas en extra douches
Verhuis Joker naar oude Klavier
Aanpassen van de verwenruimte :
De snoezelruimte op zich bestaat al een tijd niet meer door uitbreiding Windroos, maar we zijn bezig met de verwenruimte meer in te
richten als activiteiten-/snoezelruimte
Slaapkamer zorgvrager Topaas dichter bij de leefgroep gebracht
Start werken Duploo
Aanpassen infrastructuur leefgroep Meccano
Herschilderen bureau Cecile. Suzanne neemt er haar intrek.

Wat staat er de eerste weken/maanden op de planning?
•
•
•

Afwerken Duploo
Herindeling bureau Herwig. Dit bureau splitsen we in twee afzonderlijke ruimtes. De HR- en paramedisch manager krijgen hierbij
een eigen stek.
Topaas: Ifv veiligheid pakken we hun badkamer en een slaapkamer
aan.

Welke zaken zijn in onderzoek die invloed hebben op de planning?
•
•
•
•

Ondersteuningsbeleid: waarvoor kiezen we op korte termijn/lange
termijn?
Nieuwe gedragsgroep?
Uitbreiding dagcentrum De Joker?
Werkgroep stockage
Deze werkgroep heeft een plan klaar tegen eind september. Dit

•

plan moet duidelijkheid brengen omtrent de fietsstalling, lokaal sondevoeding, lokaal arbeidskledij,
onderhoudskarren, archief, …
Er zijn veel gegadigden en de plaats is beperkt. De
werkgroep doet zijn uiterste best om iedereen de
nodige plaats toe te kennen.
Verkenning inclusief wonen doelgroep jongeren en
jongvolwassenen in samenwerking met mobiel team
en leefgroep Topaas.

Stap voor stap werken we aan een kwaliteitsvolle woonen werkplaats voor zorgvragers en medewerkers.
Inge Goeminne
Els Vanbosseghem
Namens de werkgroep verbouwingen
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Tè wa ta tè

2

020, een jaar dat iedereen zich zal blijven herinneren, tè wa ta tè
Geen ‘In de kijker’ in
een live vorm dit jaar, tè wa ta tè
Dan doen we het op (digitaal)
papier, tè wa ta tè
Een gigantische writer's block, tè
wa ta tè
...

•

•

Persoonlijk, vind ik dit 1 van de
mooiste West-Vlaamse uitdrukkingen om te zeggen: “Het is wat het
is.”
In de laatste ‘De Brug’, schreef ik
over een trip down memory lane.
Deze bijdrage is een gelijkaardige
trip.

•
•

De stand zorgtechnologie 'In de
kijker' 2018, bestond uit 4 rubrieken, aanwezig, lopende projecten,
verkennen en toekomst.
Die 4 rubrieken zijn een dynamisch
gegeven. Een lopend project kan
positief bevonden worden en aanwezig zijn in het DVC. Ondertussen
worden nieuwe zaken verkend enzoverder.
De voorbije 2 jaar, is er:
•
•

•

een werkgroep zorgtechnologie opgestart.
de memoride 1 jaar getest.
Na dit jaar is de samenwerking stopgezet door verschillende redenen. Kostprijs, het
gebrek aan een vaste locatie
om de memoride te installeren, beperkt aantal zorgvragers die er ten volle van kunnen genieten.
meer camerabewaking tijdens nacht. Verschillende
leefgroepen hebben op de
kamer of in de gang een camera hangen die melding
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•

geeft op de smartphone van
de nacht, bij problemen.
een bezoek gebracht aan een
Nederlands bedrijf dat slim
incontinentiemateriaal
maakt. We volgend dit verder op.
een samenwerking geweest
met Albatros. Zij kwamen
met het idee om een geventileerde ligorthese te maken.
Samen met een aantal andere voorzieningen, hebben 3
van onze zorgvragers hun
prototype getest. Met alle
feedback, die zij kregen,
hebben zij de Air Dreamer
ligorthese op punt gezet.
de innowalk in huis gekomen.
het (eet)bord Theomatik getest. Dit is een functioneel
bord voor mensen met een
één-arm-beperking. Met dit
bord worden heel wat handelingen terug mogelijk. Er zijn
momenteel twee borden aanwezig op site Dageraad.
gewonnen tijdens het
In4Care evenement december 2019. Tijdens dit evene-

OD 18.01. ZORGTECHNOLOGIE

ment wonnen we met de
zorgvindingen 'duw-en trekstang' de 10de plaats en met
de 'BUB' zelfs de 1ste plaats.
Dit zijn voornamelijk projecten uit
2019.
2020 begon met de testfase van
de epihunter (zie vorige De Brug),
maar ergens in maart werd alles
anders.

haar favoriete muziek kan
laten luisteren, zonder dat
andere dit horen.
Hier blijft het niet bij, ondertussen
zijn er tal van ideeën om verder te
verkennen, bv:
•

Tè wa ta tè

“Er zijn dit jaar
heel wat
vernieuwingen
in huis verkend
en toegepast.”

Toch zijn er dit jaar heel wat vernieuwingen in huis verkend en toegepast:
•
•
•
•

•

•

•

telewerken was en is de
norm
vergaderingen via bv teams
video bellen met ouders, familie,... via what's app, messenger
samenwerking tussen AB,
ergo, sport en muziekdienst
om activiteiten aan te bieden
aan verschillende leefgroepen zonder ze samen te
brengen. Via teams, vonden
we hierin een oplossing. Op
die manier kunnen we muziek, meditatief dansen, rolstoeldansen binnen brengen
op de groep. Zorgt ook voor
een interactie met de verschillende leefgroepen.
Youtube, netflix, disney+ via
smart tv's en tablets, op leefgroepen zorgen ervoor dat er
gerichter muziek of video kan
gekozen worden.
Tablets worden meer en
meer gekoppeld aan een
draadloze speaker. Op die
manier, kan je dit overal mee
naar toe nemen en gebruiken.
Een aantal leefgroepen en
activiteitenlokalen gebruiken
in plaats van een speaker, de
JBL soundgear. Deze leg je
op de schouders, waardoor je
een zorgvrager naar zijn/

•

•
•

Op medisch vlak kijken we
naar draagbare technologieën om metingen ( Polsslag,
bloeddruk,… ) 24/7 uit te
voeren.
virtual reality kan gebruikt
worden in vorming, preventie. Maar even goed bij zorgvragers als ontspanning, als
voorbereiding op bepaalde
ingrepen, pijnbestrijding, …
is 3d printing een toepassing
die zijn weg kan vinden in
het DVC?
Een videokanaal

Alle ideeën, suggesties, vragen,
onduidelijkheden, wat dan ook,
omtrent dit artikel mag je gerust
sturen naar
angelo.maes@dvcheilighart.be
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Op vakantie gaan

H

Het DVC streeft ernaar
om iedere zorgvrager
de mogelijkheid te bieden om jaarlijks op vakantie te gaan. Het DVC verbindt
zich er toe vakanties te organiseren die inspelen op de nood aan
differentiatie van elke zorgvrager
en binnen zijn financiële middelen.
Vakantie betekent
Op vakantie gaan, samen weg zijn,
het biedt kansen tot ontmoeten,
nieuwe ervaringen opdoen, de
sleur van elke dag achter zich laten, genieten, …
Op vakantie zijn brengt ons in andere sferen. Niks moet, veel kan.
Tijd krijgt een andere betekenis.
Aandacht voor elkaar staat voorop,
samen leuke dingen doen voert de
hoofdtoon.
Elkaar beter leren kennen opent
nieuwe perspectieven. Er ontstaan
interacties die anders zijn dan in
de vertrouwde leefgroep of omgeving.
De gewoontevorming laten we
thuis. Er komt plaats en ruimte vrij
voor andere indrukken. Ook dit is
belangrijk voor onze zorgvragers.
Weg uit de grote groep, buiten
zijn, een avondwandeling maken,
rust, bijzondere activiteiten, …
Op vakantie gaan is voor elke
zorgvrager anders. We gaan er immers van uit dat elke zorgvrager
een individu is met zijn eigen specifieke
noden
en
interesses.
De uitdaging is om op zoek te
gaan naar een aanbod van vakanties die daarop inspeelt en tegelijk
verbindend is met andere zorgvragers, families, leefgroepen.
Afhankelijk van de mogelijkheden
van de zorgvragers leven we samen naar de vakantie toe.
Op reis gaan betekent ook achteraf
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kunnen terugblikken naar de voorbije vakantie.
Aanbod vakanties
We maken een onderscheid tussen
2 soorten vakanties, die binnen
het DVC gelijkwaardig naast elkaar
staan.
Het DVC maakt zich sterk in de
toekomst vakanties op maat aan
te bieden
aan elke zorgvrager.
Het is de zorgvrager zelf en zijn
familiale omgeving die een keuze
maakt binnen dit aanbod, het DVC
speelt hierin een ondersteunendemotiverende rol.
Leefgroepsgebonden vakanties
Samen met de zorgvragers en begeleiders van eenzelfde leefgroep
op vakantie gaan.
•

Met de begeleiders die voor
de zorgvrager vertrouwd zijn
op vakantie gaan,
waarborgt een zekere geborgenheid en veiligheid om een
nieuwe omgeving te exploreren.

•

Samen met de leefgroepsgenoten op vakantie gaan be-

WG VAKANTIE

vordert de onderlinge interacties en groepsdynamiek.
•

Een leefgroepsgebonden vakantie vraagt een intensieve
samenwerking die de teamwerking ten goede komt.

Doelen voor de toekomst
Om deze visie na te streven willen
wij in de toekomst aan de volgende doelen werken:
•

Variatie brengen in het aanbod om dichter aan te sluiten
bij de noden en wensen van
zorgvragers.

•

De organisatie van “Samen
en apart vakanties” stimuleren.

•

Kwaliteit verhogen door het
professionaliseren van de
organisatie en het voorzien
van een uitgewerkt draaiboek voor de organisatie van
de vakantie

•

Het aanbod beter bekend
maken bij het netwerk van
de zorgvragers.

•

Economisch omgaan met “op
vakantie gaan” op het gebied
van personele en financiële
middelen om vakanties voor
alle zorgvragers mogelijk te
maken en/of te houden.

Samen-En-Apart vakanties
•

•

“Deze tekst
kan je integraal
terugvinden in
ons kwaliteitshandboek.”

•

•

•

Zorgvragers en hun begeleiders gaan samen met zorgvragers en begeleiders van
andere leefgroepen en eventueel hun familie op vakantie.
Het is een unieke kans voor
zorgvragers en familie –met
de nodige ondersteuning- om
samen op vakantie te gaan.
Leefgroepsoverschrijdende
vakanties werken sterk verbindend tussen de zorgvragers onderling, hun netwerk
en de medewerkers.
Door samen met medewerkers uit verschillende diensten een vakantie te organiseren en te begeleiden leren
collega’s elkaar beter kennen
en worden ervaringen en inzichten gedeeld.

Deze tekst kan je integraal terugvinden in ons kwaliteitshandboek.

Door het bieden van een gevarieerd aanbod vakantiebestemmingen vergroten wij de
keuzemogelijkheid van de
zorgvrager en zijn familie en
ondersteunen wij het idee
van “zorg op maat”.
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Samenwerking DVC Heilig Hart
en BO-Ter Leie

W

ij ervaren sinds jaar en
dag een waardevolle
samenwerking met onze
bevoorrechtte
partner
B.O. school Ter Leie. Onze geïntegreerde werking legt de focus op
het welzijn, de ontwikkeling- en de
participatiemogelijkheden van het
kind.
Deze samenwerking groeide door
de jaren organisch op het gebied
van personele middelen, materialen, lokalen, kennis en expertise.
Zo werd het voor vele kinderen
van het DVC mogelijk maximaal te
kunnen genieten van het recht op
onderwijs, hoe beperkt de mogelijkheden soms ook.
PVF voor minderjarigen
In het kader van de komende persoonsvolgende financiering voor
minderjarigen werd duidelijk dat er
noodzakelijkerwijs aandacht zal
zijn
voor
middeleninzet
(financiering) vanuit onderwijs en
welzijn.
Persoonsvolgende
financiering
(PVF) vertrekt vanuit het idee van
de “individuele rugzak”. Iedere
kind zal de middelen toebedeeld
krijgen die horen bij zijn individuele noden.
Met de missie ‘samen bouwen aan
een inclusieve samenleving’ en in
het kader van die financiering op
maat van de ondersteuningsbehoeften wordt er ook gekeken naar
een geïntegreerde visie op onderwijs en zorgvernieuwing in functie
van leerlingen met specifieke zorgen onderwijsnoden. Hoe de financiering van de “geïntegreerde werking” tussen B.O. scholen en MFC’s
vorm zal krijgen is nog niet volledig duidelijk. Wel denken we dat er
middelen voorzien zullen zijn vanuit welzijn om participatiemogelijk-
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heden van het kind aan onderwijs
te ondersteunen.
Als gevolg is het van cruciaal belang het doel van de samenwerking duidelijk voor ogen te houden
en goed zicht te hebben op de inzet van middelen. Hoogtijd dus om
onze samenwerking met de B.O.
school en de inzet van middelen
onder de loep te nemen.
Samenwerking
bracht

in

kaart

ge-

In 2019 startte een werkgroep met
als opdracht het in kaart brengen
van de samenwerking tussen het
DVC en de B.O. school Ter Leie en
de analyse van de geïntegreerde
werking. Deze werkgroep werd samengesteld uit leden van de raad
van bestuur van de B.O. school en
het DVC, de respectievelijke directies, de orthopedagoge van school
en diensthoofd therapie en directieassistente departement zorg en
ondersteuning van het DVC. Om
deze oefening te realiseren deed
de werkgroep beroep op alle medewerkers die bij deze samenwerking direct of indirect betrokken
zijn.
Mogelijks ben jij
of is jouw dienst
bevraagd over de
samenwerking
met school en/of
de
participatie
van jouw zorgvragers aan onderwijs. Wij hebben ons, dankzij
jullie input, een
beter beeld kunnen vormen over
de deelname van
zorgvragers aan
onderwijs, de organisatie van de
samenwerking, de voordelen maar
soms ook de knelpunten in de samenwerking.
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“Mogelijks
ben jij of
is jouw dienst
bevraagd.”

Wij willen van deze oefening gebruik maken om onze samenwerking in de verschillende domeinen
(inzet personeel, activiteiten, materialen en lokalen, infrastructuur,
expertise,….) te versterken waar
mogelijk hierbij aandacht hebbende voor een efficiënte en evenwichtige inzet van middelen. Dit
alles uiteraard in het vooruitzicht
van PVF, maatschappelijke tendensen en binnen de mogelijkheden
die de wettelijke kaders van onderwijs en welzijn ons bieden.
Gezamenlijke visietekst
Alvorens hier verdere stappen in te
zetten hebben wij het belang van
onze samenwerking willen bestendigen in een gezamenlijke visie-

tekst. Om dit te realiseren hebben
de B.O. school en het DVC ieder
een eigen visietekst op onze geïntegreerde werking geschreven.
Dankzij jullie waardevolle bijdrage
zijn we gekomen tot de visie op
geïntegreerde werking van het
DVC.
De visietekst van het DVC en de
visietekst van de B.O. school hebben wij naast elkaar gelegd. Door
de gemeenschappelijkheid in beide
teksten te bundelen zijn wij gekomen tot een gedeelde visie op geïntegreerde werking.
Suzanne Diependaal

Visie op geïntegreerde werking Dienstverleningscentrum Heilig Hart en BO-school Ter Leie.
We vertrekken vanuit de bestaande missies
van beide organisaties.
De neuzen in dezelfde richting.

We willen maximaal aansluiten bij de noden en
wensen van het kind en zijn capaciteiten zoveel
mogelijk stimuleren en ontwikkelen. Daarom
zetten het DVC en B.O. school Ter Leie in op geïntegreerd samenwerken.
Onze huisvesting op hetzelfde terrein maakt een
nauwe samenwerking mogelijk. Samen staan wij
in voor continuïteit van zorg en ondersteuning.
Door het bewust inzetten en bundelen van onze
middelen (personele, infrastructurele en materiële middelen) kunnen wij beter tegemoet komen
aan de noden van het kind. Wij zorgen voor een
gevarieerd en flexibel aanbod op maat van het kind op het gebied van
onderwijs en welzijn.

DE BRUG - 45

OD 20.07. SAMENWERKING MET DE BO-SCHOOL

Transparantie en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden voor
een goede samenwerking tussen de school en het DVC. We kennen en
beïnvloeden elkaars werkterrein. De participatiemogelijkheden van het
kind worden besproken in dialoog tussen ouder/vertegenwoordiger,
school en DVC.
In overlegmomenten en communicatie met de gebruiker en met andere
betrokken partners binnen ons netwerk, informeren we over de meerwaarde van de geïntegreerde werking.
Wij koesteren de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Naast
goede gedeelde zorg en begeleiding hechten we grote waarde aan een
warme omkadering opdat ieder zich aanvaard en welkom voelt.
In een cultuur van respect voor elkaar, erkenning van ieders inbreng,
vertrouwen, openheid en wederkerigheid, bundelen wij onze krachten
ten dienste van de kinderen. We ontmoeten elkaar op regelmatige basis.
We stellen ons nieuwsgierig op. We delen onze vragen, ervaringen en
inzichten.
Zo leren we van elkaar en werken we verder aan een gedeelde visie.
Van hieruit komen we tot gedragen afspraken en beslissingen en optimaliseren wij de omgang met en de benadering van het kind.
Vanuit het interdisciplinair team komen wij gezamenlijk tegemoet aan
de ondersteuningsvraag van het kind. Het herkennen en interpreteren
van signalen, mogelijkheden (kunnen en aankunnen) en de noden van
het kind vraagt tijd en afstemming. Gedeelde ervaringen brengen ons
tot een genuanceerde beeldvorming en afgestemde doelstellingen. Deze
kunnen eerder basaal, functioneel of ontwikkelingsgericht zijn.
Doelstellingen worden onderschreven, nagestreefd, geëvalueerd en bijgestuurd door de ondersteuners uit de verschillende contexten van het
kind (gezin/thuiscontext, DVC, school…). Het welzijn en de kwaliteit van
leven van het kind blijven te allen tijde de toetssteen.
Op bepaalde momenten laten we het dagdagelijkse programma even los
en creëren we ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Dit werkt verbindend tussen kinderen en begeleiders, geeft de mogelijkheid tot vernieuwing en bevordert inclusie.
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VRAAGSTAART

Vijf vragen aan Sanae

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere medewerker van het DVC Heilig Hart. Kurt Desmet, coördinator stages en vrijwilligers en stafmedewerker ZES, stelt vijf vragen aan Sanae Bensellam,
leefgroepbegeleider op Triangel.

S

tel jezelf voor en hoe
kunnen we je herkennen ?

Ik ben Sanae, sinds juni
2019 leefgroepbegeleidster op Triangel. Je kan mij herkennen aan
mijn hoofddoek.
Onze waarden zijn allemaal belangrijk maar welke waarde
vind je eruit springen voor
jou ? Waarom ?
Respect & Loyaliteit staan bij mij
hoog in het vaandel zowel op professioneel vlak als in het dagelijks
leven.
Onze medemens respecteren vind ik een simpele
maar toch oh zo complexe stelling. We hoeven het niet met elkaar
eens te zijn om elkaar te
respecteren, niks is belangrijker dan wederzijds
respect en iedereen in
zijn waarde laten. We
staren ons blind op dat
wat ons uit elkaar drijft
dat we de zaken die ons
juist verbinden over het
hoofd zien.
Wat zijn je dromen
mocht geld geen probleem zijn ?
Mocht geld geen probleem zijn zou ik scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en bibliotheken
bouwen daar waar ze
nodig zijn. In plaats van
mensen te veroordelen
en afhankelijk te maken,

zou ik ze dat wat ze niet weten,
aanleren zodat ze verder kunnen.
Denk aan mensen in derde wereldlanden waar hongersnood heerst.
De wereld heeft geen nood aan
geld, geld is geen probleem maar
ons individualisme is dat wel.
Mocht alles kunnen zou ik zo graag
geen enkel kind in de kou en met
een honger achterlaten.
Welk/Welke land(en) staan op
je verlanglijstje om op reis te
gaan ? Vanwaar de interesse ?
Ik zou heel graag een wereldreis
maken, alle landen en steden
staan op mijn bucketlist. Ik krijg
geen genoeg van reizen omdat je
met reizen je ziel voedt met andere culturen, gewoontes, tradities,…
Maar Bhutan, Japan, Samoa en
Rusland staan boven aan de lijst.
Het is een eindejaarseditie van
De Brug dus: Wat zijn je wensen voor je medemensen ?
Ik wens dat we weer dichter bij
elkaar mogen komen en alles wat
vanzelfsprekend hoort te zijn terug
kan. Ik wens de medemens een
sterk lichaam en een vernieuwde
geest om met een ander perspectief door de beproevingen heen te
kunnen gaan. Liefde, rust en alles
wat u gelukkig kunt maken is hetgeen ik u wens.
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Organisatieontwikkeling

I

n deze Brug maken we
even tijd om jullie te informeren over de organisatieontwikkeling.

Er zijn heel wat SWOT-sessie
doorgegaan. Wat gebeurt er
met al die gegevens? Zijn er
tendensen in te zien?
Eind september zijn de SWOT sessies gestart. We hebben verschillende SWOT’s gekregen. We werden door huidige diensten en functiegroepen zoals medische dienst,
kine, ergo, logo, AB, OC’s uitgenodigd om naar hun SWOT te luisteren. We kregen SWOT’s uit verschillende leefgroepen, SWOT’s
van individuele medewerkers en
we hadden natuurlijk ook de
SWOT’s interdisciplinair en door
medewerkers van de werkgroep
begeleid.
De laatste SWOT ging door op
28/10.
Het zal je dan ook niet verbazen
dat we heel wat info hebben verkregen. Info die we samen met de
werkgroep zullen verwerken.
Wat is er – naast de SWOT’s gebeurd de voorbije maanden?
De werkgroep is samengekomen, waarmee zijn jullie nu bezig? Hoe ver staan jullie?
De coronapandemie heeft ook zijn
effect gehad op het ganse proces
van de organisatieontwikkeling. 6
maart was de laatste dag waarop
we de blauwdruk voorstelden aan
de medewerkers en 2 weken later
gingen we in lockdown. Dit was
dan ook niet het moment om de
organisatiestructuur uit te werken.
Kort voor de grote vakantie werd
de draad opnieuw opgepikt zowel
op vlak van timing in het verdere
proces als de rol van de werkgroep
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in vervolledigen van de vernieuwde werkstructuur. Het was de uitdrukkelijke vraag van de werkgroep om meegenomen te worden
in het vervolledigen en bepalen
van deze nieuwe organisatiestructuur aan de hand van de SWOT’s
en hun welgekomen en waardevolle informatie.
Op woensdag 18 november zijn we
met de werkgroep samengekomen
om de info van de SWOT’s te beginnen verwerken. De verschillende verslagen van de SWOT’s werden in deelgroepen bekeken en
samengevat. De info uit de kleine
groepjes wordt samengebracht in
1 groot geheel.
Een volgende stap is om uit deze
bundeling van gegevens 1 overkoepelende SWOT te maken.
Zowel in de kleine groepjes en als
in de grote groep namen we ons
als doel om wanneer we de gegevens samenvatten ook tendensen
te formuleren. Dit maakt dat we

OD 15.07. ORGANISATIESTRUCTUUR

toch al een duidelijke richting zien
in wat er meermaals als noodzaak
aan bod komt. Deze tendensen nu
al formuleren is nog een beetje te
vroeg. We hebben nog een bijeenkomst nodig om de tendensen te
formuleren en deze vervolgens te
linken aan de structuur.
Wanneer krijgen we de definitieve blauwdruk te zien (dus de
tekening/de structuur)?
We nemen ons voor om op korte
termijn de definitieve structuur te
kunnen finaliseren. Hiermee bedoelen we voorjaar 2021.
In ons hele traject van verandering
spreken we over een nieuwe organisatiestructuur. De structuur is de
uitwerking van 1 aspect van de
organisatie. Het model van Mckinsey, waar we ons in de uitwerking
op baseren, spreekt immers van 7
S-en.
We hebben het hier over Shared
values (waarden), Systemen, Skills
(vaardigheden), Staff (bestaffing,
personeelsinzet), Strategie (competentie management, vorming),
Stijl en Structuur.
Momenteel zetten we sterk in op
de structuur omdat we er ons van
bewust zijn dat dat de structuur
zal bepalend zijn in hoe we zullen
inzetten op de andere domeinen
zoals vaardigheden, stijlen, strategieën enz.,….
Zal de werkgroep alles verder
uitwerken?
Als de structuur vastligt - dus als
de bloem getekend is - dan ligt er
daarna nog heel wat werk op de
plank. Fleximatrixen, profielen uitwerken, vorming op punt stellen,
… Kortom nog heel wat werk. Dit
alles is niet alleen het werk van de
werkgroep.

De werkgroep zal een aanzet geven, maar we zullen zeker ook andere collega’s nodig hebben. Denk
bijvoorbeeld aan vorming, op vandaag hebben we ook een stafmedewerker die daar volop op inzet.
Werken in de nieuwe structuur zal
ons er toe aanzetten om te leren,
om vorming te volgen. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat we de
vormingsmedewerker in dit proces
betrekken, het is te zeggen, een
actieve rol laten opnemen. Dit kan
van meerdere functies of collega’s
gevraagd worden. Op korte termijn
maken we hier zeker werk van.
Het uiteindelijke doel met deze
verandering te starten blijft nog
altijd september 2021. Dit lijkt nog
lang maar als we zien wat nog allemaal moet gebeuren dan zullen
we onze tijd goed moeten gebruiken …
De werkgroep
Tot slot willen we ook nog eens
meedelen: wie is er momenteel
bezig met de verwerking van de
SWOT’s?
Dirk Remy, Suzanne Diependaal,
Els Vanbosseghem, Annelies Biesemans, Hilde Vereecken, Mira Vanbosseghem, Inge Goeminne, Patricia Coussement, Ann Schauvlieghe, Gerda Ameije, Elisa Lust, Dirk
De Meyer, Mireille Follens, Anouk
Haché, Inge Blanchaert, Katrijn
Piepers en Danny Bunck.
De oorspronkelijke werkgroep was
nog uitgebreider. Het is de wens
van de werkgroep dat er zich toch
nog 1 of 2 leefgroepsmedewerkers
zouden aansluiten bij de groep.
Indien interesse neem gerust contact op met iemand van de werkgroep!
Danny Bunck
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Stippel

s

tippel is een kleinschalig
vrijetijdsinitiatief
in
de
Vlaamse Ardennen, Oudenaarde. Zorg- en onderwijsprofessionals van DVC Heilig Hart, Vzw
Heuvelheem, Vzw Amon, KBO en
Secundair Onderwijs Oudenaarde
bieden in samenwerking met elkaar vrijetijdsactiviteiten aan tijdens de zomer- herfst- paas en
krokusvakantie. Het vrijetijdsinitiatief richt tot sociale kwetsbare
kinderen met een beperking, kinderen en jongeren met een mentale beperking, een zware zorgvraag, gedragsen
emotionele
problemen en/of opgroeiend in
(kans)armoede
of
moeilijke
(thuis) situatie. De vakantieopvang bestaat sinds een jaar of
twee en kreeg in een latere fase de
naam Stippel. De naam verwijst
naar het samen op weg gaan, uitstippelen van een weg van de minderjarigheid naar de meerderjarigheid. Op een flexibele en creatieve
manier spelen medewerkers van
de partnerorganisaties in op noden
van ouders, hun kinderen en jongeren met een (vermoeden van
een) beperking.
Zo realiseerden zorgprofessionals
van DVC Heilig Hart, Heuvelheem
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en onderwijs voor de eerste maal
een zomerschool Buitengewoon
Onderwijs in. Vertrekkende vanuit
het huidig vrijetijdsaanbod en de
leefwereld van de kinderen creëerden medewerkers een aanbod
waar leren en spelen best samen
kan. De zomervakantie was een
succes. We kregen verschillende bedankjes en lovende woorden
en al snel kwam er vraag naar de
volgende vakanties. We bleven
niet stilzitten en ontvingen onze
superhelden opnieuw in de herfstvakantie en tijdens de verlenging
van de herfstvakantie.
Nieuwsgierig naar meer? Neem
gerust een kijkje op de facebookpagina van Stippel.
Valerie Broekaert

“De naam
verwijs naar het
samen op weg
gaan,
uitstippelen
van een weg …”

OD 20.04. ONDERSTEUNINGSPLANNEN

Relax is de max!
(teamproject Dageraad Blauw)

O

p leefgroep Dageraad Blauw
verblijven negen jongvolwassen zorgvragers (zes
mannen en drie vrouwen).
Zeven van onze zorgvragers zijn
rolstoelafhankelijk. Wij vinden het
belangrijk dat onze zorgvragers
niet constant in hun rolstoel zitten
en we hen een andere houding
kunnen geven. Een goede positionering is hierbij essentieel.
De schaal van Schalock loopt als
een rode draad door ons project
waarbij volgende domeinen worden benadrukt:
•

Lichamelijk
welbevinden:
ontspanning, comfort, veiligheid

•

Emotioneel welbevinden: geluk, geen stress, werken aan
een relatie met de bewoners

•

Zetelmoment

Interpersoonlijke
relaties:
een gezamenlijk avondmoment, interactie met andere
zorgvragers

Ons project bestaat uit het positioneren van onze zorgvragers waarbij we bijzondere aandacht besteden aan hun
comfort in een goede
houding. We streven ernaar om de zorgvragers
op geregelde tijdstippen
uit hun rolstoel te halen
zodat ze een andere houding kunnen aannemen.
Zo proberen we ’s avonds
een gezellig avondmoment te creëren. We
plaatsen de zorgvragers
in de zetel waar wij, begeleiders, even bij hen
kunnen zitten. Voor de
zorgvragers onderling is
het ook leuk om op een
andere manier contact
met elkaar te maken. Dit
vormt voor onze zorgvra-

gers een mooie afsluiter van de
dag. Ook krijgen zij op geregelde
tijdstippen een uitgebreid bad, belangrijk is dat zij hier in alle comfort en veiligheid kunnen van genieten. Verder maken we gebruik
van onze verzorgingstafels om de
zorgvrager een alternatieve houding aan te bieden. Ook hierbij
houden we rekening met hun veiligheid en comfort.
Voor het positioneren gebruiken
we extra kussens waardoor hun
lichaam voldoende ondersteuning
krijgt.
Voor dit project werken we nauw
samen met onze kinesist, activiteitenbegeleider en ergo.
Zetelmomenten
We ondersteunen het lichaam in
de volgende punten:
•

•

•

•

De benen worden volledig
ondersteund en de knieën
licht gebogen. We voorkomen dat de armen en benen
gaan zweven en goed ondersteund worden. Indien mogelijk zorgen we ervoor dat de
hielen zweven om drukplekken te voorkomen.
We proberen de zorgvragers
strategisch in de zetel te leggen. bv: Deze jongen ligt
links in de zetel en niet
rechts zodat hij zijn hoofd
niet naar zijn voorkeurskant
kan draaien (bij hem is dat
rechts). Zo wordt de bewoner
uitgedaagd om zijn nek en
hoofd anders te gebruiken
door bijvoorbeeld naar ons te
kijken.
De zorgvragers die naar tv
kijken zetten we recht voor
de tv zodat ze niet gedraaid
zitten met hun lichaam.
Bij zorgvragers met veel
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•

•

•

spanning in de armen plaatsen we een kussen onder de
armen. Zo nemen we de druk
weg op hun luchtwegen en
bevorderen we opnieuw het
comfort.
We werken via het SAM principe (symmetrie, alignement
en middellijning). Bij symmetrie zorgen we ervoor dat
bekken en schouders op één
lijn komen. Bij alignement
wordt bedoeld dat er een lijn
kan getrokken worden van
de neus tot aan de voeten
(recht naar beneden). Tenslotte hebben we nog de
middellijning. Hierbij zorgen
we ervoor dat alle ledematen
zo dicht mogelijk bij het lichaam liggen (bv. Handen in
elkaar gekruist).
We leggen de zorgvragers
nooit volledig plat (bv: om
slikpneumonie te voorkomen).
We ondersteunen de nek
waar nodig. Voor sommige
zorgvragers is het net een
goede oefening om hun nek
te gebruiken in de zetel.

Bij iedere bewoner gebruiken we
een andere manier van positioneren. Dit is dus heel persoonsgebonden. Elk teamlid legt zijn/haar
eigen accenten en maakt eigen
keuzes op vlak van positioneren,
maar de zorgvrager en zijn comfort blijft CENTRAAL staan.
Badmomentjes
Niet alleen in de zetel wordt er gebruik gemaakt van kussens. Ook
als de zorgvragers in bad gaan,
maken we gebruik van kussens om
hun lichaam te ondersteunen.
Wij houden er van om nieuwe zaken uit te proberen.
Hierbij een foto van een drijfmat
(voor in een zwembad). Deze gebruiken we om de zorgvragers een
bad te geven. We mochten dit uittesten van onze activiteitenbegeleider en het is goedgekeurd. Een
klein onmisbaar detail is dat deze
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mat van de ALDI komt en dus
maar 8 euro kost!

Badmoment

Wachtmomentjes
Wanneer de zorgvragers na een
verzorgmoment
even
moeten
wachten (bv.: op de kinesist), leggen we ze in een andere houding.
Zo geven we hen ook meer comfort. Met een andere houding bedoelen we zijlig of buiklig. Het positioneren zorgt ervoor dat ze op
een veilige manier op de verzorgingstafel liggen. Hier zien we een
zorgvrager op de zij. Hierbij letten
we op de 30° graden tussen de
verzorgtafel en de rug van de
zorgvrager. Dit wordt duidelijk op
de afbeelding hiernaast. Op deze
manier kunnen de zorgvragers zich
zeker niet verslikken. We blijven
ook letten op het SAM principe zoals hierboven in de zetel. De zorgvragers hun handen liggen naar
elkaar toe. Er kan een rechte lijn
getrokken worden van de neus tot
tussen de voeten en de heupen en
schouders liggen zo goed als symmetrisch.

Tot slot
We hebben ondervonden dat onze
kussens hun stevigheid aan het
verliezen zijn. Daarom hopen we

“Bij iedere
bewoner
gebruiken we
een andere
manier van
positioneren.”
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via een jaarlijkse investering nieuwe kussens te kunnen aankopen.
Samen met onze ergo zijn we ook
op zoek naar overtrekken voor de
kussens zodat deze gezelliger aanvoelen.
In ons project hebben we ons
vooral gefixeerd op het avond-,
bad-en wachtmoment.
We hopen dit in de toekomst uit te
breiden naar andere situaties, zoals de eet- en bedsituatie zodat we
onze zorgvragers altijd de beste
positionering kunnen aanbieden.

Wachtmoment

Tania Van Parys
Dageraad Blauw

Pensioen

D

ank voor de jarenlange inzet!

Linda Van Herzeele

Martine Dekeuckelaere

Christine Mestdagh
Lydie Devriese
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Verpleegkundige handelingen

O

perationeel doel: we garanderen het kwaliteitsvol uitvoeren van verpleegkundige
handelingen
door
nietverpleegkundigen
en
voorzien
hiervoor: voldoende vorming voor
het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, beschikbaarheid
van evidence based procedures,
opvolging van het correct uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
Op vandaag worden er in het DVC
heel wat verpleegkundige handelingen uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sonderen van
zorgvragers, alle handelingen rond
sondevoeding, wondzorg, bloedafnames, … Een aantal handelingen
worden enkel door verpleegkundigen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld
bloedafnames. De meeste handelingen worden op de leefgroepen
uitgevoerd door leefgroepbegeleiders, en dus ook door nietverpleegkundigen.
Sinds enige tijd is er een commissie ‘verpleegkundige handelingen’
actief die hierrond werkt om dit in
een duidelijk protocol om te zetten. Dit om de handelingen die uitgevoerd worden op een veilige manier, zowel voor de zorgvrager als
voor de zorgverlener, te kunnen
uitvoeren. Dit protocolakkoord is
nog niet wettelijk vastgelegd,
maar biedt wel een duidelijk kader
voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door nietverpleegkundigen.
Om dit protocol te vertalen naar
onze dagelijkse praktijk in het DVC
is er reeds wat voorbereidend werk
gebeurd. Er werd een oplijsting
gemaakt van alle verpleegkundige
handelingen die in het DVC worden
uitgevoerd. Hiervan werd bepaald
welke handelingen door de verpleegkundige gedelegeerd kunnen
worden
naar
niet-
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verpleegkundigen
en welke handelingen het best
blijvend door verpleegkundigen
worden
uitgevoerd. Bij het opmaken van deze
lijst werd ook gebruik
gemaakt
van de lijst die in
overleg met de
commissie
verpleegkundige handelingen en het
NVKVV (het Nationaal Verbond van
Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen, de beroepsorganisatie van en
voor verpleegkundigen) werd opgesteld.
Om dit protocolakkoord verder uit
te werken in het DVC moet er nog
heel wat werk gebeuren. Voor alle
uitgevoerde verpleegkundige handelingen hebben we namelijk een
duidelijke procedure nodig die regelmatig herzien wordt. In samenwerking met de dienst vorming zullen de nodige e-learning modules
ontwikkeld worden. Via e-learning
kan dan een vorming zelfstandig
worden gevolgd en kan er geëvalueerd worden of er voldoende kennis is betreffende deze handelingen. Niet alle verpleegkundigen
handelingen kunnen via e-learning
worden aangeleerd, daarom zal
ook vorming en coaching op de
werkvloer van belang zijn.
Het blijft dus een proces dat nog
heel wat tijd zal vragen, maar door
het protocolakkoord hopen we een
duidelijk en veilig kader te voorzien
voor niet-verpleegkundigen bij het
uitvoeren
van
verpleegkundige
handelingen.
Elisa Lust

“De meeste
handelingen
worden op de
leefgroepen
uitgevoerd door
leefgroepbegeleiders, en dus
ook door nietverpleegkundigen.”
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Met kerst en eindjaar
Dagen kortere dagen van licht
In gezelschap scheppen we klaarte
Mensen die kijken

Naar wat was
Wat komen zal en kan
Mensen die wensen wensen
Mensen die hopen hopen
Mensen die zijn wie ze zijn
Voornemens voorgenomen
Vol goede moed

Vol begrip
Wensen we jullie goede gezondheid
hopen geluk, licht,
vrede en warmte
Wensen we jullie elkaar
En dit alles voor een vrolijk
en gezwind nieuwjaar
Kurt Desmet

