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Graag stellen wij u ons jaarverslag 2017 voor. 

6 december 2017 was voor ons een dag om nooit te 
vergeten. Koning Filip bracht een bezoek aan WZC 
Sint-Margaretha. Want ouderenzorg ligt ook hem na 
aan het hart. Het centrale thema van het bezoek was  
verbondenheid met de buurt.  

Verbinden is een “werkwoord” dat volledig past in de 
visie en de baseline van onze VZW  zijnde: “Liefde, 
eenvoud en gastvrijheid”. 

De opdracht van de woonzorgcentra zal zich in de 
toekomst verder verbreden en zich niet beperken tot 
residentieel wonen.  In 4 van onze huizen zijn er al lokale 
dienstencentra actief die van daaruit de zorg voor de 
buurt opnemen.

Wij zijn ook fier op onze pastorale werking, die voor 
velen een inspiratiebron blijkt te zijn. De film Zin#Wijs, 
waarvoor de opnames in onze huizen plaatsvonden,  
werd getoond op een vorming rond Zingeving en 
Spirituele Zorg in Gent. 

Het ethisch comité werkte een leidraad voor mantelzorg-
werking uit. 

Onze directiestructuur werd aangepast waarbij huizen 
geclusterd werden.

De nodige aandacht ging ook naar goed werkgeverschap 
voor onze 857 medewerkers. 2017 stond in het teken 
van ergonomisch werken dat deel uitmaakt van het 
welzijns- en reïntegratiebeleid.

De wereld rondom ons verandert in een zeer snel 
tempo door de vorming van eerstelijnszones, de komst 
van de persoonsvolgende financiering, technologische 
innovaties … Dit zet ons aan tot zelfreflectie over de 
manier waarop we gaan samenwerken en vernieuwen, 
zodat we voldoen aan de verwachtingen van de oudere 
die aan het stuur zit van zijn zorg.

Christa Van Criekingen  Tania Stalmans
Algemeen directeur Afgevaardigd bestuurder
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dialoog: buurtzorg
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Iedere dag opnieuw willen de woonzorgcentra van de 
VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar zich blijven inzetten 
om kwaliteitsvolle en toegankelijke ouderenzorg aan te 
bieden. Niet enkel binnen de huizen, maar ook daarbuiten. 

Onze VZW streeft naar een sterke integratie in de 
plaatselijke gemeenschap en wil eveneens ondersteuning 
bieden aan de actieve senior die nog thuis woont. Hen zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen, 
dat is waar we voor gaan. 

Dankzij de hulp van een partner, vrienden, buren en 
vrijwilligers is dit vaak al wel mogelijk, maar niet altijd 
even makkelijk. In die gevallen kan extra ondersteuning 
van een huisarts, gezinszorg, thuisverpleegkundigen, een 
dagverzorgingscentrum of lokaal dienstencentrum het 
verschil maken. 

Omdat we sterk inzetten op deze buurtzorg en de 
vereenzaming van kwetsbare ouderen willen tegengaan, 
werden er in 4 van onze huizen al lokale dienstencentra 
opgericht. Via informatieve, recreatieve en vormende 
activiteiten, willen we de zelfredzaamheid en het sociale 
netwerk van de deelnemers versterken. 

Door het aanbieden van hobbyactiviteiten, yoga- of 
computerlessen maar ook infosessies over thuis-
verpleging  ... willen we het sociaal netwerk van de 
buurtbewoners uitbouwen en versterken, waardoor zij zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen, mits aangepaste zorg op maat.
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Verbondenheid in Holsbeek:
koning Filip op bezoek

WZC Sint-Margaretha neemt deel aan de werkgroep 
“Buurtzorg” van het kabinet van Vlaams minister 
Jo Vandeurzen. Via het netwerk “Buurtzorg 
Holsbeek” wil het woonzorgcentrum de zorg en 
de ondersteuning mee opnemen van kwetsbare 
ouderen die nog thuis wonen. Het netwerk 
bestaat uit de lokale overheid, thuiszorgpartners 
en diensten vanuit het woonzorgcentrum zelf 
(dagverzorging, kortverblijf, het sociaal restaurant, 
het dienstencentrum en de assistentiewoningen). 
Via dit netwerk is het de bedoeling om ouderen zo 
lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis te 
laten wonen. 

Jammer genoeg vallen er ook vaak kwetsbare 
groepen uit de boot. Omdat ze niet steeds weten 
hoe ze hulp moeten inroepen, of deze niet durven te 
vragen. Het lokaal dienstencentrum “De Sprankel” 
wil daarom samen met de gemeente Holsbeek, 
gezondheidswerkers en het verenigingsleven, van 
start gaan met het project “buurt-IN-verbinding.” 
Een project dat wordt ondersteund door de Koning 
Boudewijnstichting. Het doel is om vanuit het 
dienstencentrum kwetsbare ouderen in Holsbeek te 
detecteren en waar nodig een buurtnetwerk op te 
zetten. 

“Zo hopen we om van het woon-
zorgcentrum een echt buurtcentrum 
te maken, dat helpt om mensen zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde huis 
te laten wonen. 

Als dat niet meer op een kwaliteits-
volle manier lukt, komen mensen 
hier wonen en maken we van ons 
woonzorgcentrum een huis waar de 
buurt thuis is (Dirk Doucet).”

Omdat ook koning Filip benieuwd was naar deze 
manier van buurtgericht werken, bracht hij op 6 
december een bezoek aan het woonzorgcentrum, 
dat in het teken stond van “verbinden”.

De koning woonde een werkvergadering bij 
waarop prof. Dominique Verté het belang van 
buurtgerichte zorg toelichtte. Daarnaast sprak hij 
met medewerkers, bewoners en bezoekers van 
het dagverzorgingscentrum over de activiteiten, 
gezellige sfeer en het belang van ondersteuning uit 
de buurt. 

Dat hij ook nadien nog in zijn kerstboodschap 
verwees naar de geslaagde manier waarmee WZC 
Sint-Margaretha nauwere banden wil smeden met 
de buurt, was dan ook de kers op de taart.
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De geburen komen samen 
in Nijlen en Kessel

Woonzorgcentrum Heilig Hart richtte in 2016 in samenwerking met de gemeente en het OCMW van 
Nijlen, het lokaal dienstencentrum “De Geburen” op. Het voornaamste doel dat vooropgesteld werd? Dat 
Nijlenaars elkaar weer leren kennen om zo allemaal opnieuw echte “geburen” te worden. 

Gezien het succes van dit project, werd eind 2017 beslist om het ook verder door te trekken naar de 
deelgemeente Kessel.
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In de maand februari vierde Nijlen het twee-
jarig bestaan van zijn lokaal dienstencentrum. 
Aanvankelijk werd er in 2016 gestart met een 
sociaal restaurant voor zo’n 30 Nijlenaars, wat in 
de loop van 2017 al snel werd opgetrokken naar 
50 bezoekers die op woensdagmiddag wekelijks 
kunnen komen smullen in het woonzorgcentrum. 
Aan dit eetmoment neemt een breed publiek deel: 
eenoudergezinnen, verweduwde ouderen, mensen 
op zoek naar gezelschap ... Hoewel zij allemaal 
enthousiast zijn over de maaltijden zelf, blijkt ook 
de “samenhorigheid” en “samen kunnen genieten 
van lekker eten” het belangrijkste te zijn voor deze 
geburen.

Na verloop van tijd werd via een samenwerking 
met basisschool GOEZO! Kerkeblokken de 
huiswerkbegeleiding opgestart voor kinderen uit 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierdoor 
helpen we ondertussen zo’n 17 gezinnen verder 
doorheen het schooljaar. Een groep van fantastische 
vrijwilligers biedt de nodige ondersteuning bij 
het maken van huiswerk maar is tegelijk ook een 
luisterend oor voor de kinderen én hun ouders. Zo 
worden de huiswerkbegeleiders na verloop van tijd 
vaste vertrouwenspersonen bij wie de gezinnen met 
vragen of bezorgdheden terecht kunnen.                                                          

De werking groeide verder uit met ideeën en wensen, 
op basis van de behoeften van de bezoekers. Zo werd 
er van start gegaan met een hobbyclub en werden 
er op regelmatige tijdstippen infomomenten, 
workshops en praatgroepen georganiseerd rond 
thema’s die leven bij de Nijlenaars. Enkel door hen 
de nodige inspraak te geven in het reilen en zeilen 
van het LDC, kan het een ontmoetingsplaats worden 
waar iedereen zich thuis voelt.

Omdat een lage drempel en buurtgericht werken 
belangrijk zijn voor het succes van een lokaal 

dienstencentrum, werd er eind 2017 gestart met 
eenzelfde project in de deelgemeente Kessel.

Deze uitbreiding bouwt verder op de ervaringen 
die eerder al in Nijlen werden opgedaan, mits het 
behoud van de “Kesselse eigenheid”.  Het is immers 
niet de bedoeling om in de deelgemeente een 
exacte kopie neer te zetten van het dienstencentrum 
in Nijlen. Al werd er in Kessel ook van start gegaan 
met een sociaal restaurant waarbij de inwoners 
op dinsdagavond van een maaltijd kunnen komen 
genieten in woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Door daarnaast op een gefaseerde manier te werken, 
willen we het aantal bezoekers steeds laten groeien 
en ook onze aanpak blijven evalueren en bijsturen 
waar nodig. 

In samenwerking met GOEZO! Kessel Dorp werd 
ook in Kessel de huiswerkbegeleiding opgestart. 
Later zal dit nog verder uitgroeien naar de andere 
scholen in deze deelgemeente. In het najaar hopen 
we ook van start te kunnen gaan met activiteiten van 
vormende, informatieve en recreatieve aard.
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Uitbreiding activiteiten
dienstencentrum Wiekevorst

Dienstencentrum “Het Pluspunt” vulde in 2017 zijn activiteitenaanbod aan met een aantal nieuwe zaken. 
Daarnaast werd er ook extra ingezet op informatie en dienstverlening, waardoor er een aantal belangrijke 
samenwerkingen werden afgesloten. 

Hierdoor is het mogelijk om de bezoekers nog beter te informeren over thema’s die betrekking hebben op 
mantelzorg, thuiszorg en gezondheid.
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Sinds 2017  staan er in dienstencentrum “Het 
Pluspunt” heel wat nieuwe activiteiten op het 
programma. Naast de lessen linedance of een 
fietstocht doorheen het dorp, kan men sinds 
september 2017 ook 2 dementievriendelijke 
wandelingen maken, die door het dienstencentrum 
werden uitgewerkt, in samenwerking met de 
gemeente Heist-op-den-Berg en enkele plaatselijke 
partners.

Naast deze nieuwe sportactiviteiten stonden er ook 
een aantal andere zaken op het programma. Tijdens 
een grote bakwedstrijd streden de bezoekers om 
een mooie prijs met hun overheerlijke zelfgemaakte 
gebakjes of desserten en in de kunstateliers voor 
volwassenen ontpopten enkele bezoekers zich tot 
echte kunstenaars en schilders.

Ook de kinderen konden zich tijdens de vakanties 
komen uitleven in het lokaal dienstencentrum. 
Tijdens de spel- en knutselnamiddagen werden 
er cupcakes versierd, figuurtjes geknutseld en een 
hindernissenparcours afgelegd. Een leuke prijs, die 
konden ze dan weer winnen via een deelname aan 
één van de kleurwedstrijden.

In 2017 hebben we ook extra ingezet op informatie 
en dienstverlening. Er werden enkele belangrijke 
samenwerkingen afgesloten, waardoor we bezoekers 
nog beter kunnen informeren over thema’s die 
betrekking hebben op mantelzorg, thuiszorg en 
gezondheid.

Daarnaast brachten we in juni een bezoek aan de 
kijkwoning in Heist-op-den-Berg, die volledig in het 
teken staat van “valpreventie” en “gezond wonen”.  
Deze rondleiding met nuttige tips, sluit aan bij de 
nieuwe “hulpmiddelengids bij geheugenproblemen 
of beginnende dementie” en de brochure “veilig 
wonen” die in Het Pluspunt te verkrijgen zijn. 

Sinds 2017 kunnen Pluspuntbezoekers ook een 
beroep doen op nieuwe computerdiensten. 
Met ingewikkelde computerproblemen kan men 
voortaan op consultatie bij de computerdokter en 
tijdens het “computerhoekje” is het mogelijk om 
onder begeleiding te surfen op internet.

Ook het bezoekersaantal van het dorpsrestaurant 
kende een sterke toename. Zo telden we in het 
totaal 2.925 maaltijden voor het ganse jaar.

Tot slot zijn we in 2017 ook gestart met het 
aanbieden van een aantal nieuwe cursussen. Zo kon 
men zich inschrijven voor Spaans voor beginners of 
gevorderden, een cursus oude dia’s digitaliseren of 
een cursus digitale fotobewerking. 

In 2018 kijken we voornamelijk uit naar de nieuwbouw 
voor ons lokaal dienstencentrum, waardoor we ons 
activiteitenaanbod en onze dienstverlening nog 
meer kunnen uitbreiden en aanpassen aan de noden 
en behoeften van onze bezoekers. 
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Ook voor ons gloednieuw woonzorgcentrum 
Kloosterhof is het belangrijk om een plaatsje te 
verwerven in de buurt. Na de opening in 2016 bleek 
de “Dag van de Zorg” in 2017 dan ook de uitgelezen 
kans te zijn om deze nieuwe voorziening te tonen 
aan het brede publiek.

Na een verwelkoming en een geschenkje (een 
goodiebag en pralines met het logo op) werden de 
bezoekers via een uitgestippelde route doorheen 
het hele gebouw geleid. Zo konden ze kennismaken 
met de verschillende aspecten van wonen en zorg 
binnen het woonzorgcentrum, maar ook binnen de 
assistentiewoningen. Onderweg werkten we met 
diverse infostands rond de opname, vroegtijdige 
zorgplanning en het levensverhaal.

Daarnaast konden de bezoekers kennismaken met 
het kinegebeuren, relaxatie, valpreventie, palliatieve 
zorg, de maaltijden, en bovenal onze huiselijkheid.
Ook voor de jongsten stond er onderweg heel wat 
te gebeuren. Zo konden ze een rolstoelenparcours 
afleggen of eendjes vissen uit één van onze 
relaxatiebaden. Nadien bestond de mogelijkheid 
om  te genieten van een hapje en een drankje in 
onze cafetaria.

Belangrijk is dat we bij het uitstippelen van het 
parcours steeds aandacht hebben gehad voor 
“PREZO”, het kwaliteitssysteem, en we hebben 
geprobeerd om de verschillende domeinen aan bod 
te laten komen.

Dag van de Zorg 
in WZC Kloosterhof
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Zo konden deelnemers onder het domein 
“welbevinden m.b.t. wonen – eten en drinken” 
deelnemen aan een gezondheidsspel. 

De foto’s die we toonden van onze verschillende 
activiteiten en uitstappen, waren een mooi 
voorbeeld van wat we onder “sociaal welbevinden” 
kunnen plaatsen. Onze infostand rond vroegtijdige 
zorgplanning en het levensverhaal, past dan weer 
binnen het psychische aspect. 

Een video van de apotheker toonde hoe zijn 
robot werkt en in het verlengde ervan konden 
deelnemers onze “smartiesmedicijnen” klaarzetten 
voor verschillende bewoners. Samen met het tonen 
van de badkamer, een kamer en informatie over 

palliatieve zorg, werd dus ook het “lichamelijk 
welbevinden” belicht. Binnen het domein “zingeving 
en spiritualiteit” kwam onze prachtige kapel aan 
bod. Bezoekers kregen daar informatie over de 
glasramen, pastorale zorg en de congregatie. 

Dankzij de hulp van een twintigtal enthousiaste en 
betrokken medewerkers, konden we op deze manier 
zo’n 350 bezoekers ontvangen. We toonden hen 
op welke manier we iedere dag opnieuw sterk en 
krachtig voor onze bewoners zorgen.



Jaarverslag 2017 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar16

25 jaar Heilig Hart 
aan de Kerkeblokken in Nijlen

Op 28 september 1992 sloot “Het gesticht der Heilige harten”, destijds gelegen in de Statiestraat, de 
dorpskern van Nijlen, definitief zijn deuren. Het oude gebouw voldeed al een hele tijd niet meer aan 
de kwaliteitsnormen. Dus werden de nodige stappen ondernomen voor de bouw en verhuis naar een 
gloednieuwe stek in de Kerkeblokken.

Welgeteld 25 jaar later, in 2017 was het dan ook hoog tijd om deze aanwezigheid in de Kerkeblokken eens 
flink te vieren!
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Op 3 juni 1989 was het zover. De eerste steen aan 
de Kerkeblokken werd gelegd. Terwijl er op de werf 
naarstig werd gebouwd, was er ook in het toenmalige 
“gesticht” heel wat bedrijvigheid.  Bewoners, 
familieleden en medewerkers waren zich volop aan 
het voorbereiden op de verhuis naar de nieuwe 
locatie. Dit bracht immers heel wat veranderingen met 
zich mee. Zo zou het nieuwe complex evolueren van 
2 zorgafdelingen naar 3, van meerpersoonskamers 
naar grotere éénpersoonskamers met elk een eigen 
badkamer en ingebouwde kasten. Van lage baden 
naar hoog-laagbaden, ruime verlichte gangen en 
nog zo veel meer.

De medewerkers werden herverdeeld over de 
zorgafdelingen en zouden voor de eerste keer ook 
met verschillende doelgroepen werken: 2 open 
afdelingen voor wilsbekwame, zorgbehoevende 
bewoners en 1 beveiligde afdeling voor personen 
met dementie. Elk kregen ze een eigen naam, 
refererend naar de Nijlense gehuchten: Schrans, 
Groenerf en Berkemei.

Het weekend van 26 en 27 september staat 
menig medewerker nog in het geheugen gegrift. 
Alle materialen werden vanuit de oude bouw 
overgebracht naar de nieuwbouw om daar een 
nieuwe bestemming te krijgen. Met man en macht 
gingen we aan de slag. Om uiteindelijk op 28 
september 1992 de grote uittocht te maken met de 
bewoners, van oud naar nieuw.

Dankzij de hulp van het Rode Kruis, de jeugd-
beweging van Nijlen, familieleden en heel veel 
vrijwilligers, kwam de grote verhuis op gang. 
Sommige bewoners verhuisden met “het buske”, 
anderen met een  ziekenwagen, velen met de 
rolstoel of gewoon te voet. 

Heel wat kijklustige Nijlenaars sloegen de uittocht 
door de dorpskern met argusogen gade.

Ook na de verhuis bleven we niet bij de pakken 
zitten. In 2010-2011 werd de afdeling “Schrans” 
omgebouwd tot een afdeling voor bewoners met 
dementie. Dit vertaalde zich in de aanleg van een 
mooie, grote living en beveiligde tuin.

In dat laatste jaar werden ook de serviceflats “Ten 
Velden” in gebruik genomen. Voortaan kon de 
actieve senior terecht in één van de 21 woningen die 
allemaal beschikken over een ruime living, keuken, 
badkamer en 1 of 2 slaapkamers.

Een jaartje later, in 2012, opende de nieuwe 
zorgafdeling Molenerf, aan de straatkant van de 
Kerkeblokken. In de grote, lichte kamers konden we 
22 nieuwe bewoners verwelkomen.

Familiehulp NOAH vond in 2013 de weg naar 1 van 
onze flatjes. Van daaruit bieden ze voortaan dagzorg 
aan voor de inwoners van Nijlen, Kessel en Bevel.
Na een renovatie van de feestzaal in 2015, is in 2016 
de vergaderzaal aan de beurt, het jaar waarin we ook 
“De Geburen” mochten verwelkomen. 

Het afgelopen jaar werd de keuken van Berkemei 
vernieuwd door de studenten van de gemeentelijke 
vakschool GITHO. Kortom … ook nu nog blijven we 
in beweging. 

Dus wie weet wat er de komende (25) jaar nog op 
het programma staat ...
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Wonen en zorg in
dialoog: bewoners
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In 2017 werd onze pastorale werking meermaals onder de 
aandacht gebracht van verschillende media. Dat we op dat 
vlak een inspiratiebron zijn voor velen, is een zeer mooi 
compliment.

We stonden dan ook niet stil, maar werkten het afgelopen 
jaar verder aan onze visietekst: “Ik heb geen andere 
handen dan de jouwe”. De drie grondstromen van onze 
organisatie: eenvoud, liefde en gastvrijheid vormden de 
basis van de herwerkte versie.

Op het vlak van ethiek ontdekten we dat de rol van 
mantelzorger/familie toch bijzondere aandacht vraagt. 
Daarom zullen we in 2018 een concrete leidraad uitwerken 
waarmee de verschillende woonzorgcentra aan de slag 
kunnen gaan.

Dat de familieleden en bewoners zelf ons uiteindelijk 
wel heel wat kunnen vertellen over hun plan voor het 
levenseinde, blijkt uit de cijfers die we verzamelden voor 
het referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg. 
Op dit vlak scoren we bij de beste woonzorgcentra van 
Vlaanderen. Meer tekst, uitleg en cijfers over de andere 
parameters zijn terug te vinden vanaf p. 24.
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De inspirerende werking van
onze pastorale zorg

Onze pastorale werking blijkt voor velen een 
inspiratiebron te zijn. Dat bewijzen de diverse 
projecten waar we in 2017 aan mochten meewerken.

Film “Zin#Wijs”

Op 26 oktober werd in Gent een vorming gegeven 
rond “Zingeving en spirituele zorg”. Als didactisch 
materiaal werd er gekozen om de film “Zin#Wijs” 
te presenteren, waarmee de deelnemende 
voorzieningen verder op weg konden gaan.

Deze kortfilm werd gedraaid in onze huizen en laat 
medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familieleden 
aan het woord. Zij getuigen spontaan hoe ze 
zingeving concreet betekenis geven in het leven en 
werken van alledag. 

Artikel in Tertio

“Tertio” ontstond in 2000 en is een weekblad dat 
de actualiteit volgt, analyseert, en er een derde 
dimensie aan toevoegt: duiding, opiniëring en 
inspiratie vanuit een christelijk en meer bepaald 
katholiek perspectief.

In het novembernummer van 2017 kreeg onze 
VZW ruimte om te getuigen dat spiritualiteit geen 
apart vakje is, maar de basis om alle aspecten van 
begeleiding en zorg aan te toetsen. Pastorale zorg 
maakt deel uit van integrale zorg; beiden zijn met 
elkaar verweven.

Artikel in Pastorale Perspectieven

Ook het driemaandelijkse vaktijdschrift “Pastorale 
Perspectieven” vroeg ons in september 2017 om 
een artikel te schrijven rond onze pastorale werking 
en de ontstaansgeschiedenis van onze visietekst 

“Ik heb geen andere handen dan de jouwe”. Dit 
artikel, geschreven door Bert Simons en Bart Fivez, 
verschijnt in het nummer van maart 2018.

Interviews op de Elisabethwebsite

De Elisabethwebsite, een interactieve website over 
pastorale zorg, vroeg aan een aantal medewerkers 
van onze VZW om een kort interview te geven over 
wat spirituele zorg voor hen betekent. 

De getuigenissen van Ilse Kempenaers (animator 
WZC Zonnewende) en Suzy Bruyndonckx (logistiek 
medewerker WZC Heilige Familie) zijn alvast terug 
te vinden op de themapagina “Eerstelijns spirituele 
zorg – Spirituele zorg bij zorgverleners”.
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Herwerking visietekst: “Ik heb geen
andere handen dan de jouwe”

Met de cirkel religie, zingeving en levens-
beschouwing zijn onze pastorale medewerkers 
ondertussen al meer dan 10 jaar op weg. In 2016 
bevroegen wij heel wat bewoners, medewerkers 
en directieleden met als doel onze visietekst ook in 
2017 te blijven bijschaven.

De nieuwe tekst  is geschreven aan de hand van de 
drie grondstromen van onze organisatie: “eenvoud”, 
“liefde” en “gastvrijheid”. Om deze waarden te 
onthouden, werd “Elga” geboren. De vernieuwde 
visie werd in het voorjaarsoverleg met de directies 
nauwkeurig bestudeerd en goedgekeurd, waarna 
de raad van bestuur de nieuwe tekst bekrachtigde. 

Onze vier pijlers: “individuele, nabije zorg”, 
“gemeenschapsvorming”, “onthaasten en 

verstillen” en “geloof” van de eerste visietekst 
werden geïntegreerd in de eerder beschreven 
grondstromen van onze organisatie.

In 2018 willen we deze herwerking voorstellen aan 
alle medewerkers via teamvergaderingen, met per 
medewerkersgroep aangepaste werkvormen. Zo 
hopen we om in 2019 een vormingsprogramma 
te kunnen uitrollen waarmee we in al onze huizen 
tegemoet willen komen aan de prioriteit om 
medewerkers te ondersteunen in de eerstelijnszorg 
voor spirituele en pastorale noden.

Het spreekt voor zich dat we alles op alles zetten om 
deze visie om te zetten in een doorleefde  werkelijk-
heid voor iedereen die in onze woonzorgcentra 
woont en werkt.
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Ethiek: samen op weg met
de mantelzorgers

Eind december 2016, begin januari 2017 bespraken 
we de resultaten van de bevraging van de leden 
van het ethisch comité. We vroegen hen wat de 
kernwaarden zijn die we associëren met ethiek, 
waarom we met ethiek moeten bezig zijn, welke 
knelpunten er bestaan en welke zaken kunnen 
helpen om op een ethische manier te werken.

In een tweede fase stelden we een inventaris op van 
de ethisch geladen thema’s waarmee we worstelen. 
De rol en de betekenis van de familie/mantelzorger 
zagen we bij verschillende situaties en casussen 
terugkomen. Daarom werd er gekozen om in 2017 
en 2018 de focus te leggen op de mantelzorger.

Via een bevraging probeerden we de manier waarop 
de mantelzorger is ingebed in de organisatie in kaart 
te brengen. Ook de goede punten kwam aan bod, 
net als de zaken die nog beter kunnen. In het SOFA-
model vulden we aan wat aanwezig, deels aanwezig 
of afwezig is in onze woonzorgcentra.

Het SOFA-model beschrijft de verschillende rollen 
die mantelzorgers vervullen en de werkzaamheden 
van medewerkers die daarbij passen: 

Samenwerken
Ondersteunen
Faciliteren
Afstemmen 

Vanuit deze bevraging definieerden we een aantal  
kernwaarden waaraan we de visie op mantelzorg 
willen ophangen. Zij moeten comfort bieden voor 
de medewerker en de mantelzorger. 

We onderscheiden: “eenvoud”, “gastvrij”, 
“vriendelijk en respectvol”, “persoonsgericht”, 
“samenwerking en groei”. Steeds met aandacht 
voor het juiste evenwicht, de juiste proportionaliteit 
en altijd met de klemtoon op “dialoog”.

In december werd het fiat gegeven om de resultaten 
van 2017 het komende jaar in een concrete “Leidraad 
Mantelzorgwerking” op te nemen. In het najaar 
wordt deze leidraad  ter goedkeuring aangeboden  
aan  het ethisch comité en de raad van bestuur, om 
nadien via pilootprojecten op één woonniveau in de 
acht woonzorgcentra uit te proberen.
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Referentiekader integrale kwaliteit 
wonen en zorg

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een 
referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” voor de Vlaamse woonzorgcentra. 

Dit referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan 
om die standaarden te meten en te evalueren. Ook onze VZW startte in 2013 met deze registratie om de 
kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven evalueren.
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Decubitus of doorligwonden

De voorbije vier jaar traden er in onze VZW 
steeds minder doorligwonden op. In april 2017 
was er slechts bij 0,5 % van onze bewoners een 
doorligwonde aanwezig, terwijl dit in 2013 nog 
bij 4,8 % van de bewoners het geval was. Dankzij 
deze daling behoren we nu bij de woonzorgcentra 
met het minste aantal bewoners met decubitus. 
We zijn ervan overtuigd dat ons projectwerk 
van de afgelopen jaren nog steeds zijn vruchten 
afwerpt. Naast decubituspreventie werkten we ook 
aan een procedure rond de behandeling ervan. 
Met dit document willen we onze zorgverleners 
ondersteunen bij een productkeuze wanneer er 
ondanks alle maatregelen toch een doorligwonde is.

Onbedoelde gewichtsafname

Elk jaar wordt er gekeken hoeveel bewoners 5 % of 
meer van hun gewicht onbedoeld zijn verloren in 
de periode maart-april (B1) en hoeveel bewoners 
10 % of meer van hun gewicht zijn verloren in april-
oktober (B2). Bewoners die een dieet volgen of bij 
wie een gewichtsafname als normaal kan worden 
beschouwd, zijn hierbij niet meegerekend.

Bij het gewichtsverlies op korte termijn (B1) scoren 
we net boven het Vlaamse gemiddelde. Een analyse 
van de casussen gaf ons inzicht in de onderliggende 
problemen, waardoor we in de toekomst beter 
kunnen inspelen op onbedoeld gewichtsverlies.

Voor gewichtsverlies op lange termijn (B2) 
scoren we wel beter ten opzichte van de Vlaamse 
woonzorgcentra. Wellicht is dit te danken aan de 
snelle terugkoppeling van de eerste metingen (B1) 
aan de hoofverpleegkundigen, die onbedoeld 
gewichtsverlies steeds multidisciplinair en samen 
met de huisarts bespreken.

Medicijnincident

In 2017 waren er gemiddeld 0,5 % bewoners 
bij wie een medicijnincident optrad tijdens de 
registratieperiode, waarmee we net boven het 
Vlaamse gemiddelde scoren van 0,0 %. Al moeten 
we wel opmerken dat de registratieperiode voor 
deze indicator slechts 1 week bedraagt, waardoor 
deze zeer gevoelig is aan wijzigingen. Incidenten 
worden onmiddellijk op huisniveau besproken 
met de betrokken zorgverlener(s) en incidenten te 
wijten aan een zwakke schakel in het systeem van 
klaarzetten-controleren-toedienen, steeds in team 
en indien nodig ook met de apotheek.

Overlijden in WZC

In het kader van vroegtijdige zorgplanning streven 
we ernaar om palliatieve bewoners tijdens hun laatste 
levensdagen met alle zorg te kunnen omringen in het 
woonzorgcentrum. In 2017 konden we dit realiseren 
voor 83 % van onze bewoners. Slechts 17 % van onze 
overleden bewoners overleed in het ziekenhuis.

Decubitus of doorligwonden

Legende
VZW: het gemiddelde van alle huizen van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Valincidenten

13 % van onze bewoners ervaarde in mei 2017 een 
valincident. In vergelijking met vorig jaar zijn we 
voor deze indicator niet gestegen en bevinden we 
ons net boven het gemiddelde van alle Vlaamse 
woonzorgcentra.

Met bewoners die in de maand mei meer dan 
één keer gevallen zijn (4,6 %), scoren we vrij hoog. 
In 75 % van de Vlaamse woonzorgcentra zijn er 
minder bewoners die herhaaldelijk vallen dan in 
onze VZW. We merken op dat dit probleem zich 
vooral in twee woonzorgcentra manifesteert. De 
overige zes voorzieningen scoren onder of rond het 
Vlaamse gemiddelde van 3,1 %. Een analyse van de 
valincidenten leert ons het volgende.

• In mei 2017 waren er 185 valincidenten in onze VZW.
• De meeste valincidenten vonden plaats in de 

kamer of de bijhorende badkamer (65,4 %).
• We zien vooral drie bewegingen op het moment 

van een valincident:
 - struikelen/uitschuiven (32 %);
 - zelfstandig uit bed komen (22 %);
 - zelfstandig uit een stoel/zetel opstaan (21 %).
• Andere handelingen tijdens een valincident waren 

o.a.: vooroverbuigen om iets te nemen (5,4 %), 
door de knieën zakken (4,3 %) en in stoel of bed 
willen gaan zitten (3,2 %).

• De valincidenten vonden iets vaker overdag plaats 
(44 %), gevolgd door ’s nachts (32 %) en ’s avonds 
(24 %).

• De meeste valincidenten hadden geen gevolgen 
(61 %). Valincidenten die wel een gevolg kenden, 
beperkten zich voornamelijk tot pijn (14 %), een 
kneuzing/zwelling (13 %) of een schaaf/snijwonde 
(9 %). 1 valincident resulteerde in een breuk.

In heel wat gevallen kan de vraag gesteld worden of 
we niet meer fysieke fixatie moeten toepassen om 
valincidenten te voorkomen. Literatuur toont echter 
aan dat fixeren net zorgt voor een hoger valrisico 

doordat de spieren verzwakken. Ook de botdensiteit 
verlaagt, wat het risico op een fractuur na een val 
verhoogt. Bovendien vergroot ook de kans op 
doorligwonden en daalt de levenskwaliteit wanneer 
we bewoners lang en/of veel moeten fixeren. Net 
daarom opteren we voor een bewust en ethisch 
omgaan met fysieke fixatie. Een gesprek met alle 
betrokken partijen blijft het startpunt. Daarbij wordt 
telkens de afweging gemaakt tussen o.a. veiligheid, 
vrijheid, comfort en levenskwaliteit.

In de toekomst werken we verder aan het systematisch 
aanpakken van de risicofactoren bij bewoners met 
een hoog valrisico.

Valincidenten

Legende
VZW: het gemiddelde van alle huizen van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Vrijwilligerswerk

Onze woonzorgcentra kunnen al een aantal jaren 
rekenen op de enthousiaste hulp van vrijwilligers. 
In 2017 bedroeg het aantal uur vrijwilligerswerk per 
woongelegenheid gemiddeld 41 uur. Er is een lichte 
stijging in vergelijking met 2013 (34 uur). Hiermee 
scoren we hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Griepvaccinatie

Elk jaar bieden we al onze medewerkers en bewoners 
de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen de 
griep. Een goede vaccinatiegraad bij het personeel 
kan het aantal griepachtige aandoeningen bij 
bewoners met 43 % doen verminderen, en het aantal 
sterfgevallen voorkomen met 44 %, zelfs bij een 
hoge vaccinatiegraad van de bewoners. Volgens 
het Vlaams Agentschap zou daarom minstens 80 % 
van de medewerkers in de woonzorgcentra zich 
moeten laten vaccineren. In WZC Kloosterhof en 
Sint-Michaël werd in 2017 deze vaccinatiegraad bij 
het zorgpersoneel gehaald. We bekijken hoe we ook 
onze andere woonzorgcentra kunnen sensibiliseren. 

In 2018 zullen we naast het zorgpersoneel ook de 
vaccinatiegraad van andere medewerkers registreren 
om te bekijken of we met alle medewerkers de 
aanbevolen vaccinatiegraad van 80 % behalen. Ook 
zij kunnen in hun contact met de bewoners een bron 
van besmetting vormen. 

Polyfarmacie

Hoewel de overheid deze indicator in 2018 herwerkt 
om de uniformiteit van de metingen te optimaliseren, 
werkten wij binnen onze VZW in 2017 zeer sterk aan 
een uniforme telling voor het gebruik van medicatie. 
Op het vlak van extreme polyfarmacie (het nemen 
van 10 geneesmiddelen of meer) doen we het iets 
beter dan de meeste woonzorgcentra (26 % versus 31 
% in Vlaanderen). Vooral bewoners die wilsbekwaam 
zijn, nemen een groot aantal geneesmiddelen. Het 

gaat dan voornamelijk over medicatie voor hartfalen, 
plaspillen, geneesmiddelen tegen depressie, slaap- 
en pijnmedicatie. Slaapmedicatie helpt maar 2 tot 4 
weken en lost de oorzaak van het slaapprobleem niet 
op. Een langdurige inname is dus zinloos en zorgt 
alleen maar voor bijwerkingen zoals een verhoogd 
valrisico. Op basis van deze resultaten werd in 
overleg met de coördinerend raadgevende artsen 
beslist om een eerste stap te zetten in de bestrijding 
van polyfarmacie. Elke hoofdverpleegkundige 
zal in 2018 nagaan welke bewoners 10 of meer 
geneesmiddelen nemen. Het medicatieschema 
wordt besproken met de huisarts en de betrokken 
bewoner om te kijken of er een afbouw mogelijk is.

Inname geneesmiddelen bewoners VZW 2017

Inname van < 5 verschillende 
geneesmiddelen

Inname van 5-9 
geneesmiddelen

Inname van 
≥ 10 verschillende 
geneesmiddelen

19 %

50 %

31 %

Inname geneesmiddelen bewoners 2017: 50 %
van de Vlaamse wzc’s die lager of gelijk scoren

18 %

56 %

26 %

Inname van < 5 verschillende 
geneesmiddelen

Inname van 5-9 
geneesmiddelen

Inname van 
≥ 10 verschillende 
geneesmiddelen
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Plan levenseinde

Onze VZW hecht veel belang aan onderhandelde 
zorg. Al vanaf de eerste verblijfsweken vragen we 
naar de wensen in het kader van wonen en zorg, 
maar ook naar het levenseinde toe (weigering van 
bepaalde behandelingen, ziekenhuisopname …). 
Hiervoor plannen we minimum één formeel gesprek 
in, ongeveer 6 weken na opname. Wanneer een 
bewoner deze wensen niet zelf kan uiten, brengen 
we samen met de wettelijk vertegenwoordiger en 
andere naasten de verwachtingen van de bewoner 
in kaart. Op basis van deze gesprekken stellen we 
een eerste zorgplan op, dat de bewoner op elk 
moment kan wijzigen. Hierdoor beschikt 90 % van 
onze bewoners over een plan levenseinde, waardoor 
we tot de beste woonzorgcentra van Vlaanderen 

behoren.Toch staan we niet stil. Zo werken we 
verder aan de vaardigheid om met bewoners en 
naasten in gesprek te gaan rond dit thema. Al onze 
zorgmedewerkers volgen hierover een vorming in 
2018.

Fysieke fixatie

Overdag krijgt 11 % van onze bewoners een 
vrijheidsbeperkende maatregel (registratie in februari 
2017). In 2015 was dit nog om en bij 22 %. Het gaat 
meestal om een gekantelde zetel, een voorzettafel, 
een gordel, een body om het incontinentiemateriaal 
te beschermen of een onrusthekken tijdens de 
middagrust. Met dit resultaat horen we bij de 25 % 
van Vlaamse woonzorgcentra die overdag het minst 
vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken.

Plan levenseinde

Legende
VZW: het gemiddelde van alle huizen van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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‘s Nachts passen we vrijheidsbeperkende maat-
regelen toe bij 23 % van onze bewoners. Vooral 
bedhekken worden ’s nachts gebruikt: op vraag van 
bewoners zelf, om te voorkomen dat zij uit bed rollen 
of om te voorkomen dat bewoners uit bed zouden 
stappen en zouden vallen omwille van een verhoogd 
valrisico. In Vlaanderen behoren we met dit resultaat 
tot de 15 % van woonzorgcentra die ’s nachts het 
minst vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken. 

We willen verder groeien naar een fixatiebewuste 
nachtcultuur door enkel bedden aan te kopen met 
vier halve bedhekken, waarbij gekozen kan worden 
om bijvoorbeeld een onderste helft weg te nemen. 
Hierdoor kunnen we een veilig gevoel creëren maar 
toch de vrijheid geven om nog uit bed te komen. Een 
half bedhekken geeft bovendien ook steun bij het 

uitstappen en verlaagt zo het valrisico. Bij bewoners 
die een volledig bedhekken nodig hebben, kunnen 
vier halve bedhekken omhoog worden gedaan.

Onze procedure benadrukt dat het aanwenden van 
elke vorm van vrijheidsbeperking (tenzij acuut) eerst 
grondig besproken moet worden met de bewoner 
of familie. Vaak gaat vrijheid geven gepaard met 
het nemen van een zeker risico, bijvoorbeeld vallen. 
Omdat een valincident bij niemand 100 % kan 
vermeden worden, is het belangrijk om het valrisico 
in kaart te brengen en af te wegen tegenover een 
vrijheidsbeperkende maatregel. Tweemaandelijks 
(of indien nodig sneller) evalueren we het gebruik 
van fysieke fixatie opnieuw en kijken we na of het 
materiaal veilig en correct wordt aangewend.

Vrijheidsbeperkende maatregelen overdag

Legende
VZW: het gemiddelde van alle huizen van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar
V20: 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V50: 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
V80: 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Wonen en zorg in
dialoog: medewerkers
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Wanneer we op een goede manier zorg willen dragen 
voor onze bewoners, moeten we dit in de eerste plaats 
ook doen voor onze medewerkers. Daarom hebben we dit 
jaar een aantal belangrijke stappen gezet op het vlak van 
ergonomie. 

We gingen van start met een nieuw beleid, en organiseerden  
voor de derde maal een gezonde week. Het afgelopen jaar 
koppelden we deze echter aan een wedstrijd, waarbij onze 
medewerkers het tegen elkaar moesten opnemen in een 
“race rond het woonzorgcentrum”. 

Ook onze leidinggevenden willen we de nodige 
ondersteuning bieden. Voor hen werd er in 2017 een 
intervisiemoment opgestart, waarbij we stilstaan bij het 
eigen functioneren en het samenwerken tussen diensten 
en woonentiteiten. Aangezien dit moment door de 
leidinggevenden als positief werd ervaren, is het onze 
bedoeling om ook de komende jaren te blijven investeren 
in deze vorm van extra begeleiding.
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Ergonomie: het nieuwe beleid
en de gezonde week

Ergonomisch werken maakt deel uit van het welzijns- en reïntegratiebeleid. Elke medewerker moet op een 
veilige en ergonomische manier zijn werk kunnen (blijven) uitoefenen om het risico op lichamelijke letsels 
te vermijden. Ergonomisch handelen tijdens de zorg voor mensen, maakt deel uit van een kwalitatieve 
zorgverlening. De zorgverlening verloopt op een veilige en aangepaste wijze voor zowel de medewerker 
als de bewoner, rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen.
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Ergonomieradar en tilthermometer

In alle huizen werd een ergonomieradar opgemaakt. 
Aan de hand van een tilthermometer werd in kaart 
gebracht op welke manier een bewoner verplaatst 
moet worden en welke hulpmiddelen hierbij nodig 
zijn. Hierdoor kan er een duidelijk beeld geschetst 
worden van de zorgzwaarte van een afdeling.

Het vervangend bedrijfsbezoek stond dan weer in 
het teken van kantoorergonomie.

De gezonde week

Omdat we onze medewerkers bewust willen maken 
van de voordelen van een gezonde levensstijl, 
lanceerden we in 2015 “de gezonde week”. 
Gedurende 1 week per jaar sporen we iedereen 
aan om even extra “zot van gezond” te zijn. In 2017 
koppelden we deze week aan een wedstrijd waarbij 
ieder huis werd gevraagd om zo veel mogelijk rond 
het woonzorgcentrum te wandelen. 

De medewerkers van WZC Heilige Familie liepen 
het meeste aantal toertjes en mochten op dinsdag 2 
mei 2017 voor het eerst de gloednieuwe wisselbeker 
in ontvangst nemen, samen met een aantal gezonde 
snacks voor iedere medewerker. 

WZC Sint-Jozef Wiekevorst wandelde zich naar de 
2de positie, gevolgd door WZC Sint-Margaretha. 
WZC Sint-Jozef Kessel greep met een 4de plaats net 
naast het podium, gevolgd door WZC Zonnewende, 
WZC Kloosterhof en WZC Sint-Michaël. Enkel WZC 
Heilig Hart gooide het over een andere boeg en 
koos voor fruitmanden, een infostand en smoothies.

Na een succesvolle wedstrijd hopen we om ook in 
2018 elk huis zo “zot van gezond” te maken dat ze 
opnieuw zullen deelnemen aan onze wedstrijd om 
vervolgens de felbegeerde wisselbeker een jaartje 
te kunnen koesteren. 

Betrokkenheid

Overleg

Risico-
analyse

Actieplan-
preventie-
maatregelen

Aankoop
ontwerp en inrichting

Arbeids-
en hulp-
middelen

Deskundige 
en/of 
referentie-
persoon
ergonomie

Kennis en
vaardigheden

0

1

2

3

Kamernr

.

Naam bewoner
Verplaatsen 

in bed
Transfer

Wassen 

lavabo
Bed bad

Glij- of 

rolzeil

H-L 

bedden

Bad of 

douche-

stoel

Tillift 

A/P

WC-

stoel

Steun-

kousen

1 Swaans 1 1 1 X B

2 Van Tendeloo 1 2 2 X D

3 Peeters 3 3 3 X X B A

4 Roelens 2 3 3 X X D A

5 Cumps 1 1 2 X D windel

6 Verbiest 1 2 2 X D

7 Coppens 2 3 3 X X B A

8 Dejong 3 3 3 X X D P

9 Van Dijck 1 1 2 X B niet willen

10 De Cnodder 1 1 2 X D

TILTHERMOMETER

Afdeling: Voorbeeld       Datum 16 april 2017

Scores Hulpmiddelen
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Intervisie voor
leidinggevenden

In 2016 werd een psychosociale risicoanalyse 
uitgevoerd in alle woonzorgcentra van de VZW. 
IDEWE peilde met behulp van focusgroepen naar 
de medewerkerstevredenheid.

De resultaten werden terguggekoppeld naar alle 
medewerkers, zodat ieder woonzorgcentrum in 
2017 verder op weg kon met zowel de sterke als 
zwakke punten. Deze laatste werden bovendien 
geïntegreerd in de beleidsplannen en projectfiches. 
Hierdoor ontstond ook de projectfiche “Intervisie 
voor leidinggevenden”.

In de loop van 2017 werd er voor alle leidinggevenden 
op het niveau van het woonzorgcentrum een 
intervisiemoment opgestart. 

Op periodieke basis (minimum 3 keer per jaar)  wordt 
er stilgestaan bij het eigen functioneren en het 
samenwerken tussen diensten en woonentiteiten. 
Hiervoor werd er een beroep gedaan op externe 
begeleiding.

We merkten al dat deze vorm van begeleiding in de 
meeste situaties positief werd ervaren. Het spoort 
aan tot zelfreflectie en zorgt voor meer inzicht in het 
eigen functioneren en dat van collega’s, waardoor 
het de samenwerking bevordert.

De bedoeling is om op een creatieve manier samen 
op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die 
we ons stellen. Door een open klimaat te creëren 
waarin spanningsvelden bespreekbaar zijn, reikt het 
de nodige denkkaders en kapstokken aan om verder 
op weg te gaan.

Ook de volgende jaren blijft het de bedoeling om 
te investeren in deze externe vorm van begeleiding.



Jaarverslag 2017 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar36

Organisatie
en beleid
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Wijzigingen  
organisatiestructuur

In 2017 namen wij afscheid van onze campus-
directeurs Fons Claessens (WZC Sint-Michaël) en 
Luc Hendrikx (WZC Sint-Jozef Kessel). Door hun 
ruime ervaring stonden zij beiden aan de wieg van 
heel wat nieuwe ontwikkelingen. Hun afscheid kon 
en mocht niet onopgemerkt voorbijgaan, en werd 
dan ook uitgebreid gevierd.

Gezien hun vertrek en onze wens om in de toekomst te 
investeren in nog betere samenwerkingsverbanden, 
nam de raad van bestuur de beslissing om de huizen 
die in elkaars buurt liggen voortaan te clusteren.
Hierdoor zal 1 directielid de verantwoordelijkheid 
opnemen voor 2 huizen, samen met een dagelijks 
verantwoordelijke.

Dit was al het geval voor WZC Heilige Familie en 
WZC Kloosterhof, die beiden aangestuurd worden 

door campusdirecteur Ilse Prims. Gezien het afscheid 
van Luc Hendrikx en Fons Claessens, zal WZC Sint-
Jozef Kessel voortaan aangestuurd worden door Jo 
Sels (directeur WZC Heilig Hart) en zal het nieuwe 
directielid Guy Henkens als campusdirecteur voor 
WZC Sint-Michaël en waarnemend directeur van 
WZC Zonnewende zorgen voor een nauwere 
samenwerking tussen de huizen in Essen en Kapellen.
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Overkoepelend campusdirecteur: Guy Henkens

Gezien het afscheid van Fons Claessens werd de vacature van 
campusdirecteur voor WZC Sint-Michaël ingevuld door Guy Henkens. Hij 
wist de afgelopen 19 jaar al heel wat ervaring op te doen als directeur van 
diverse woonzorgcentra.

Gezien de clustering van de huizen neemt Guy ook meteen de functie van 
waarnemend campusdirecteur voor WZC Zonnewende op zich.
 

Start nieuwe CRA: dr. Jan De Wit

Dr. De Wit is sinds 2010 werkzaam als huisarts in Kapellen en verzorgt tot 
op heden ook nog steeds de wekelijkse consultatiemomenten van Kind & 
Gezin in de gemeentes Stabroek en Kapellen.

Dr. De Wit neemt voortaan ook de functie van CRA op zich voor WZC 
Zonnewende.

Verantwoordelijke communicatie: Katrien Van Tendeloo

Dat we streven naar een sterkere samenwerking, willen we ook in onze 
communicatie naar voor laten komen. Daarom werd er een vacature 
geopend voor een functie van communicatieverantwoordelijke, die werd 
ingevuld door Katrien Van Tendeloo. 

Zij deed al enige ervaring op binnen de groep van GZA en zal voortaan 
alle vormen van communicatie op zich nemen: zowel intern als extern, 
gedrukt en digitaal.

Dagelijks verantwoordelijke Sint-Jozef Kessel: Inge Engels

Gezien de nieuwe uitdaging die Suzy Van Genechten aanging als 
hoofdverpleegkundige binnen WZC Sint-Jozef Wiekevorst, werd er een 
vacature geopend voor zorgcoördinator/dagelijks verantwoordelijke in 
WZC Sint-Jozef Kessel.

Inge Engels, de voormalig hoofdverpleegkundige van afdeling 
Molenerf in WZC Heilig  Hart, nam deze nieuwe functie op zich en kijkt 
net als overkoepelend campusdirecteur Jo Sels uit naar een nauwere 
samenwerking tussen de beide huizen.



Jaarverslag 2017 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar40

Organogram VZW 
Rusthuizen Zusters van Berlaar

Raad van bestuur en directiecomité v.l.n.r.
mevr. M.J. Kempen (secretaris), dhr. J. Sels (•), mevr. H. Hertsens, dhr. R. Luyten (voorzitter), mevr. M. Oostens
dhr. Guy Henkens (•), dhr. T. Janssens (ondervoorzitter), dhr. R. De Clercq, mevr. T. Stalmans (afgevaardigd 
bestuurder), dhr. M. Verdonck (*), dhr. S. De Schamphelaere (*), dhr. H. Ingelbrecht, mevr. E. Holtzer (*), dhr. J. 
Van Mierlo (*), dhr. D. Doucet (•), mevr. I. Prims (•)

Niet op foto: 
dhr. L. Van Den Bogerd, dhr. P. Dombrecht, mevr. C. Van Criekingen (algemeen directeur en •), mevr. M. 
Vanderzeypen (•), dhr. G. Wellens (*) 



41Organisatie en beleid

Algemene vergadering

Leden raad van bestuur exclusief (*) aangevuld met :

Mevr. H. Tholen, dhr. D. Van Gansen, mevr. A. Van Loo, mevr. G. Crayebeckx, mevr. M. Vanden Broeck, 
mevr. R. Van Gorp, dhr. R. Verreydt

Raad van bestuur
Roger Luyten

Algemene vergadering

Afgevaardigd bestuurder
Tania Stalmans

Bureau RVB

Benoemings- en remuneratiecommissie

Financiële commissie

Algemene bouwcommissie

Ethische commissies

RZL

Auditcomité

Algemeen directeur
Christa Van Criekingen

wzc Zonnewende
+ GAW Cederhof

+ DVC Zonnewende

Waarnemend campus-
directeur: Guy Henkens

Dagelijks verantwoordelijke
Frie Marcelo

wzc Sint-Michaël

Campusdirecteur
Guy Henkens

wzc Sint-Margaretha
+ GAW De Parel I & II
+ DVC Het Convent
+ LDC De Sprankel

Campusdirecteur: 
Dirk Doucet

Dagelijks verantwoordelijke
Joke Timmermans

wzc Heilige Familie
+ GAW Ten Gaerde

wzc Kloosterhof
+ GAW Solleveld

wzc Heilig Hart
+ SF Ten Velden

+ LDC De Geburen

wzc Sint-Jozef Kessel
+ GAW Huize Biddeloo

wzc Sint-Jozef 
Wiekevorst

+ GAW Ter Wieke
+ LDC Het Pluspunt

Campusdirecteur: 
Myriam Vanderzeypen

Campusdirecteur Ilse Prims Campusdirecteur Jo Sels

Financieel directeur
Tania Stalmans

Stafmed. woon en zorg
Chris Van Beersel & Joke Coussement

Stafmed. pastoraal
Chris Van Beersel

CPBW

OR

Stafmed. fi nanciën
Hilde Lambrechts

Fin. econ. team
Hilde Lambrechts
Dries Adriaensen

Els Roelens

Centrale dienst

Management
assistant

Lindsy Swaans

Communicatie-
verantwoordelijke

Katrien Van Tendeloo

Centrale dienst

Boekhouding
Els Roelens

Carla Lambrechts
Guy Cannaerts

Evi Cumps
Stefan Sprengers

Stafmed. bouw
Armand Verbeyst

Beleids-
medewerker

Mariëlle
Vanmontfort

Beleids-
medewerker IT

Geert
Lambaerts

Preventie-
adviseur

Kristel
Bertens

Stafmed. log.
dienst
Greet

Van Loo

Directiecomité

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bestuurder maar geen lid van de algemene vergadering      • Campusdirecteur en lid van het directiecomité
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Oprichting auditcommissie
en dossier GDPR

De raad van bestuur nam de beslissing om naast een financiële commissie ook een auditcommissie te 
installeren.  De werking van de financiële- en van de auditcommissie zijn complementair: daar waar de 
financiële commissie zich toelegt op de inhoudelijke uitwerking van dossiers, ziet de auditcommissie toe op 
de te volgen procedures en eventuele risico’s die hieraan verbonden zijn. 
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Naast de financiële en operationele risico’s buigt, de 
auditcommissie zich ook over strategische risico’s. 
Reputatieschade, het gebruik van IT en dataverkeer, 
good governance … zijn enkele voorbeelden 
van risico’s die door de auditcommissie worden 
behandeld.  

Doorheen deze verschillende risico’s lopen tevens 
nog de gedragsrisico’s.  Om ons hiertegen te 
wapenen, werd beslist een gedrags-/deontologische 
code voor medewerkers op te maken. 

De installatievergadering van de auditcommissie 
vond plaats op 12 mei 2017 en werd bijgewoond 
door de  bedrijfsrevisor.  De auditcommissie gaf hem 
de opdracht om tijdens de interimcontrole van het 
najaar 2017 het aankoopproces in alle huizen onder 
de loep te nemen.

Ook de verzekeringsportefeuille werd in 2017 kritisch 
geanalyseerd.

Voor het werkingsjaar 2018 werden volgende 
dossiers als prioritair weerhouden: het opstellen 
van een risico-analyse, GDPR, IT-security en het 
uitwerken van een HR-charter.

Dossier: GDPR

Met een nieuwe regelgeving rond “Data Protection 
Regulation (GDPR)” zet Europa de spelregels 
vanaf 25 mei 2018 op scherp voor iedereen die 
persoonsgegevens verwerkt.  

Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel de 
Europese burgers meer controle te geven over 
hun persoonsgegevens en hun privacy beter te 
beschermen.  Hiertoe wordt onder meer bepaald 
dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt 
dient te worden tot dat wat nodig is voor het 

verwerkingsdoeleinde en dat gegevens niet gedeeld 
mogen worden met derden zonder toestemming 
van betrokkene.  Iedereen die persoonsgegevens 
verwerkt, moet tevens aantoonbaar maken dat er 
geen misbruik van gegevens is.  

In onze woonzorgcentra verwerken we dagelijks 
bijzonder privacygevoelige gegevens van bewoners, 
maar ook van medewerkers.  Dit betekent dat ook 
wij ons in regel moeten stellen met de Europese 
verordening GDPR.

Als eerste stap in dit proces werd in 2017 onder ex-
terne begeleiding de “as is“ situatie in kaart gebracht 
en werd een register van verwerkingsactiviteiten 
opgesteld, waarbij de bestaande gegevensstromen 
in kaart werden gebracht.

Enkele aandachtspunten die hierbij naar voren 
kwamen, zijn het toekennen en verwijderen 
van toegangsrechten, het gebruik van sterke 
paswoorden, het vergrendelen van computers bij 
het verlaten van de werkplek, maar ook de fysieke 
beveiliging van papieren dossiers en het belang 
van regelmatige awareness-sessies voor onze 
medewerkers.

In het voorjaar 2018 zal een “data protection officer”  
aangesteld worden en werken we een GDPR-
gedragscode uit.
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Bewoners

De zorggraad van onze bewoners neemt jaarlijks toe: 
81 % van de bewoners behoort tot de categorie van 
zwaar zorgbehoevenden. Het is een bewuste keuze 
om toch ook bewoners met een lichtere zorggraad 
op te nemen. 

Op 1 januari 2017 kreeg WZC Heilige Familie 13 
bijkomende RVT-erkenningen. Hierdoor is het aantal 
erkenningen in onze VZW opnieuw lichtjes gestegen 
tot 55 %.

Gemiddeld worden per jaar 0,37 bewoners 
opgenomen per woongelegenheid. Anders 
uitgedrukt: 37 % van de plaatsen komt elk jaar vrij 
voor nieuwe bewoners.

De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is 
86 jaar. We zien de leeftijd elk jaar toenemen. 
72 % van de bewoners zijn vrouwen, 28 % zijn 

mannen. De bewoners zijn vooral afkomstig van 
de kerngemeenten waarin de woonzorgcentra 
gevestigd zijn: Nijlen (16 %), Heist (14 %), Kapellen 
(9 %), Essen (9 %), Berlaar (8 %) en Holsbeek (4 %).

Bij de zwaar zorgbehoevende bewoners neemt 
de verblijfsduur jaarlijks af. Voor 2017 bedraagt 
de gemiddelde verblijfsduur 2 jaar, 9 maanden 
en 14 dagen over alle zorgcategorieën heen. Per 
zorgcategorie is de mediaanwaarde:

O 4 jaar, 11 maanden, 20 dagen

A 2 jaar, 6 maanden, 12 dagen

B 1 jaar, 9 maanden, 15 dagen

C 1 jaar, 4 maanden, 13 dagen

CD 0 jaar, 9 maanden, 10 dagen

D 3 jaar, 2 maanden, 15 dagen

O
8% A

9%

B
32%C

15%

CD
34%

D
2%

Grafische weergave van de zorggraden

O

A

B

C

CD

D
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Herkomst bewoners per WZC (31/12/2017)

Heilig Hart - Nijlen
Nijlen

Lier

Berlaar

Herentals

Herenthout

Bouwel

Ranst

Andere

11%

5%

4%
3%

2%2%
11%

62%

Heilige Familie - Heist-op-den-Berg
Heist o/d Berg

Putte

Berlaar

Leuven

Andere

9%

5%

23%
52%

11%

Kloosterhof - Berlaar
Berlaar

Nijlen

Wiekevorst

Stevoort

Heist o/d Berg

Lier

Putte

Aarschot

Andere

10%

5%

7%
54%

12%

3%3%
3%

3%

Sint-Jozef - Kessel

Nijlen

Lier

Berlaar

Ranst

Lint

Andere8%

8%

3%

15%
56%

10%

Heist o/d Berg

Herentals

Olen

Herenthout

Putte

Hulshout

Berlaar

Westerlo

Geel

Andere

6%

5%

3%
3%

2%

15%
42%

Sint-Jozef - Wiekevorst

11%8%

5%

Sint-Margaretha - Holsbeek

Holsbeek

Leuven

Rotselaar

Lubbeek

Bierbeek

Andere8%

8%

4%
35%

28%

17%
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Herkomst bewoners per WZC (31/12/2017)

Sint-Michaël - Essen

Essen

Kalmthout

Kapellen

Andere

82%
11%

2% 5%

Zonnewende - Kapellen
Kapellen

Antwerpen

Stabroek

Ekeren

Brasschaat

Essen

Andere

54%

12%

10%

10%

5%
3% 6%

VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

Nijlen

Heist o/d Berg

Essen

Kapellen

Berlaar

Holsbeek

Leuven

Antwerpen
Regio

Lier

Herentals

Putte

Stabroek

Herenthout

Olen

Kalmthout

Ranst

Rotselaar

Lubbeek

Brasschaat

Hulshout

Andere

16%

14%

9%

9%
8%

4%
4%

3%

2%

2%
2%

1%

15%

3%
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Zorgaanbod 2017

Op 1 januari 2017 heeft WZC Heilige Familie 13 bijkomende RVT-erkenningen gekregen.

Tijdens de vervangingsnieuwbouw van de assistentiewoningen Cederhof I zijn tijdelijk 11 flats minder in 
gebruik.

De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar heeft eind 2017 1.070 opvangplaatsen voor ouderen.  

Instelling Aantal
woon-

gelegenheden

RVT-
erkenningen

Kort-
verblijf

Nacht-
opvang

Dag-
opvang

Ass.
woningen

Totaal

WZC Heilige Familie 
- GAW Ten Gaerde 91 48 7 1 11 110

WZC Zonnewende 
- GAW Cederhof 131 73 7 15 44 197

WZC Sint-Jozef 
- GAW Ter Wieke 146 106 5 31 182

WZC Heilig Hart 
- SF Ten Velden 112 71 3 21 136

WZC Sint-Margaretha 
- GAW De Parel 98 63 3 10 37 148

WZC Sint-Jozef Kessel
 - GAW Huize Biddeloo 92 56 3 16 111

WZC Sint-Michaël Essen 95 57 95

WZC Kloosterhof 
- GAW Solleveld 67 0 24 91

Totaal VZW Rusthuizen
 Zusters van Berlaar

832 474 28 1 25 184 1.070
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Financieel

Samenstelling van de opbrengsten

De omzet bestaat voornamelijk uit opbrengsten m.b.t. de dagprijs voor de woonzorgcentra en 
assistentiewoningen (45 %) en de tussenkomst die we vanuit het RIZIV ontvangen (38 %) voor de bewoners 
in de woonzorgcentra. Door een hoge bezetting, de ingebruikname van GAW De Parel II, WZC Kloosterhof 
en GAW Solleveld in de loop van 2016, de toekenning van 13 bijkomende RVT-erkenningen in WZC Heilige 
Familie en de dagprijsindexering -beide met ingang op 1 januari 2017- steeg de omzet met 7 % t.o.v. 2016.  

De personeelssubsidies en de interestsubsidies kennen o.a. door de toegepaste lineaire besparing 
op de vergoeding voor het 3de luik en de wijziging in de animatiesubsidies een daling t.o.v. 2016 en 
vertegenwoordigen nog 15 % van de bedrijfsopbrengsten tegenover 16,5 % in 2016. 

Samenstelling van de opbrengsten

Opbrengsten dagprijs

Opbrengsten RIZIV

Geproduceerde vaste activa

Subsidies

Andere werkingsopbrengsten

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

2,20%
0,08%

0,16%

44,68%

37,66%

0,00%
15,22%
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Samenstelling van de kosten

De werkingskosten volgen de evolutie van de omzet en stijgen eveneens met 7 % t.o.v. 2016. 

De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar stelt eind 2017 857 medewerkers tewerk of 570,34 FTE.
72,64 % van de kosten zijn dan ook personeelskosten. De gemiddelde loonkost in 2017 bedroeg 59.396,32 
euro per voltijds equivalent of 37,83 euro per gepresteerd uur. 

Samenstelling van de kosten

0,17%
1,32%

0,20%

Goederen

Diensten

Bezoldigingen

Afschrijvingen & voorzieningen

Andere werkingskosten

Financiële kosten

Uitzonderlijke kosten

8,05%
10,08%

72,64%

7,55% Kerncijfers personeelskader Totaal
Aantal FTE 2017 570,34

Aantal koppen 2017 857,00

Geslacht
Aantal mannen 94,00

Aantal vrouwen 763,00

Gemiddelde leeftijd 44,07

Baremieke anciënniteit 2017 17,05

Arbeider / bediende (%)
Arbeider 20,19 %

Bediende 79,81 %

Ziekteverzuim
Uren gewaarborgd loon 34.542,54

Uitgedrukt in FTE 17,48

Als % van totaal FTE 3,07%
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Balansstructuur

Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer t.o.v. het balanstotaal. 

Het aandeel van de vaste en van de vlottende activa is in 2017 nauwelijks gewijzigd t.o.v. 2016 en 
vertegenwoordigt respectievelijk 55 % en 45 % van het  balanstotaal. 
Het eigen vermogen bedraagt 56,23 % van het balanstotaal.

De reserves in het bouwfonds werden met 1 miljoen opgetrokken in het kader van de bouw van een 
buurtzorghuis in Holsbeek.  Ook het fonds sociaal passief werd opgetrokken tot een bedrag dat overeenstemt 
met de loonkost van 3 maanden. 
 
De vervangingsnieuwbouw van GAW Cederhof I, die op 1 januari 2018 in gebruik is genomen, gebeurde 
voor een groot deel met externe financiering, waardoor het aandeel van het vreemd vermogen toegenomen 
is van 31,72 % in 2016 tot 33,12 % in 2017.

Balansstructuur
2016

Vaste
activa

55,38 %

Eigen
vermogen

57,51 %

Vlottende
activa

44,62 %
Vreemd

vermogen
31,72 %

Voorzieningen
10,77 %

Balansstructuur
2017

Vaste
activa

55,48 %

Eigen
vermogen

56,23 %

Vlottende
activa

44,52 %
Vreemd

vermogen
33,12 %

Voorzieningen
10,65 %
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Structuur resultatenrekening

De structuur van de resultatenrekening blijft relatief constant over de jaren heen, wat aangeeft dat de kosten 
en opbrengsten onder controle zijn.

Resultatenrekening 2017 2016 
I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 % 100,00 %
Omzet 82,54 % 81,81 %

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 15,25 % 16,51 %

Andere opbrengsten 2,21 % 1,68 %

II. Bedrijfskosten -94,33 % -94,36 %
Voorraden en leveringen -7,71 % -7,68 %

Diensten en diverse leveringen -9,65 % -10,41 %

Bezoldigingen en sociale lasten -69,58 % -68,84 %

Afschrijvingen en waardeverminderingen -6,45 % -6,49 %

Voorzieningen voor risico’s en kosten -0,78 % -0,62 %

Andere bedrijfskosten -0,16 % -0,32 %

III. Bedrijfsresultaat 5,67 % 5,64 %
IV. + V. Financiële resultaten -1,19 % -1,07 % 

VI. Resultaat uit de gewone
     bedrijfsvoering

4,48 % 4,57 %

VII. + VIII. Uitzonderlijke resultaten -0,03 % 0,24 %
IX. Resultaat van het boekjaar 4,45 % 4,81 %
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Enkele ratio’s

In het kader van een goed bestuurlijk beleid 
definieerde de raad van bestuur een aantal financiële 
parameters op VZW-niveau.  Nadien worden deze 
vertaald naar de individuele woonzorgcentra, 
rekening houdend met de eigenheid van ieder huis 
(zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de 
infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).

Liquiditeit > 2
De VZW dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar 
korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 
Gezien de impact van de investeringssubsidies op 
het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. 
de financiële autonomie gedefinieerd:
• eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal

vermogen > 50 %
• eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal

vermogen >35 %

Rentabiliteit: resultaat > 3% van de gecorrigeerde 
omzet 
(Gecorrigeerde omzet = de omzet van de dagprijs, 
supplementen, RIZIV-tegemoetkoming, subsidies 
in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en 
recuperaties personeelskosten, rekening 70 + 73 + 
74).

In 2017werden de vooropgestelde objectieven ruim  
behaald zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Investeringsbeleid

Het materieel vast actief is t.o.v. 2016 met 5 % 
toegenomen, voornamelijk als gevolg van de 
vervangingsnieuwbouw van Cederhof I, die vanaf 1 
januari 2018 in gebruik is genomen, en de jaarlijks 
terugkerende vervangingsinvesteringen, waaronder 
hoog-laag-bedden, tilliften, keukenapparatuur en 
(tuin)meubilair.

Daarnaast werd er in al onze WZC geïnvesteerd in 
de verbetering van het IT-netwerk (server, firewall 
en laptops).  In WZC Sint-Jozef Wiekevorst en WZC 
Sint-Michaël werd de zonnewering vervangen; 
in WZC Heilig Hart werden de verpleegposten 
en afdelingskeukentjes vernieuwd, in WZC Sint-
Jozef Kessel werd een nieuwe telefooncentrale 
geïnstalleerd en in WZC Sint-Margaretha werd het 
meubilair van de kamers vernieuwd en werden inkom 
en onthaal volledig heringericht en gerenoveerd.

2017 2016
Liquiditeit (current ratio) 5,18 5,07

Solvabiliteit (financiële autonomie) 0,56 0,58

Rentabiliteit 4,45 4,81
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WZC Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 18 26

WZC Heilig Hart
Kerkeblokken 11
2560 Nijlen
Tel. 03 410 14 00

WZC Kloosterhof
Sollevelden 5
2590 Berlaar
Tel. 03 216 62 00

WZC Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel
Tel. 03 491 96 50

Heilig Hart
wzc

Heilige Familie
wzc

Kloosterhof
wzc

Sint-Jozef
wzc

WZC Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15
2222 Wiekevorst
Tel. 014 27 99 80

WZC Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
Tel. 016 26 92 00

WZC Sint-Michaël
Moerkantsebaan 81
2910 Essen
Tel. 03 667 22 60

WZC Zonnewende
Kerkstraat 5
2950 Kapellen
Tel. 03 660 25 00

Sint-Jozef
wzc

Sint-Margaretha
wzc

Sint-Michaël
wzc

Zonnewende
wzc


