TOELICHTING INSPECTIEVERSLAG WOONZORGCENTRUM STIL GELUK
Volgende punten werden bevraagd:

1. Profiel bewoners
Conform
2. Infrastructuur
➔ Niet in alle bewonerskamers is een oproepsysteem beschikbaar dat bereikbaar
is vanuit het bed en vanuit de zetel
Elke kamer beschikt over een oproepsysteem maar door het soms anders opstellen van
het meubilair in de kamers is dit niet altijd nog vlot bereikbaar voor de bewoner.
Teneinde een goede oplossing te kunnen bieden voor iedereen hebben wij ervoor
gekozen om een nieuw oproepsysteem uit te werken en dit met geïntegreerde
lichtbediening. Het prototype van het bedieningsapparaat werd reeds voorgesteld en
goedgekeurd. De implementatie en locatiebepaling worden verder ontwikkeld en
getest door de firma No Limits Tech. Tegen zomer 2022 plannen wij hier op alle kamers
gebruik van te kunnen maken.
Sommige bewoners zijn ook niet meer in de mogelijkheid om een oproepsysteem te
gebruiken. Dit werd genoteerd in de bewonersfiche op de verpleegeenheid maar
dient ook genoteerd te worden in het woonzorgdossier waar dit nu werd aangevuld.

➔ In de badkamers en gemeenschappelijke toiletten werden niet overal
voldoende handgrepen naast het toilet voorzien
In elke sanitaire ruimte is er momenteel 1 handgreep en bij sommige bewoners,
volgens noodzaak, wordt er gebruik gemaakt van een Etac supporter met 2
handgrepen. Vanaf april 2022 zullen alle sanitaire ruimtes beschikken over 2
handgrepen. We hebben verscheidene systemen getest en hebben samen met onze
leverancier Gohy gezocht naar de passende systemen afhankelijk van de locatie.

➔ De traphallen zijn niet beveiligd
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Onze traphallen zijn beveiligd met een hekken aan de bovenzijde van de trappen. Aan
de onderzijde van de trappen waren er in het verleden geen hekkens nodig en werden
deze door de brandweer ook afgeraden. De brandweercommandant is langs geweest
om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om nog een extra hekken te plaatsen op
elke verdieping aan de trap, onderaan. Door het plaatsen van een extra hek is dit niet
evident bij een evacuatie. Het gevaar op valincidentie bestaat bij het plaatsen van een
hek omdat dit steeds moet geopend worden wanneer de trap wordt gebruikt. Als
oplossing wordt er een hek op maat gemaakt van het plafond tot op het gelijkvloers.
Dit is gepland voor zomer 2022.

3. Personeel
Conform
4. Veiligheid
MEDICATIEVEILIGHEID
➔ Medicatiepletter: conform
➔ Temperatuuropvolging van de koelkast werd door de verpleging werd op
sommige dagen niet genoteerd, hier wordt nu strikter op toegezien
HANDHYGIËNE IN DE PRAKTIJK
➔ Elke wastafel beschikt over een geheugensteun voor handhygiëne
➔ Aan sommige lavabo’s zat de vuilbak in de kast ipv. naast de kast. Ondertussen
werden er extra vuilbakken geplaatst, naast deze kasten zodat deze bedienbaar
zijn zonder handcontact.
5. Hulp- en dienstverlening
➔ 1 kinesist van de 4 noteerde de observaties niet correct. Dit werd intussen
opgelost.
➔ Fixatieprocedure: conform
6. Observaties rondgang
➔ De bewoner kan het licht niet vanuit het bed bedienen
Elke kamer beschikt over een nachtarmatuur met trekschakelaar maar door het
soms anders opstellen van het meubilair in de kamers is dit niet altijd nog vlot
bereikbaar voor de bewoner. Teneinde een goede oplossing te kunnen bieden voor
iedereen hebben wij ervoor gekozen om een nieuw oproepsysteem uit te werken
en dit met geïntegreerde lichtbediening. Het prototype van het bedieningsapparaat
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werd reeds voorgesteld en goedgekeurd. De implementatie en locatiebepaling
worden verder ontwikkeld en getest door de firma No Limits Tech. Tegen zomer
2022 plannen wij hier op alle kamers gebruik van te kunnen maken.
➔ Dagprijzen, extra vergoedingen en regeling voorschotten zijn geafficheerd:
conform
7. Documentenfiche
➔ Interne afsprakennota: conform
➔ Schriftelijke overeenkomst: conform
➔ Documenten inspectie: conform
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