
Afdrukken: 
Voer enkele testafdrukken 
uit, want afdrukken op uw 
printer zien er mogelijk 
anders uit dan op onze 
printers. Experimenteer met 
de instelling Aanpassen aan 
papierformaat als dingen 
niet goed worden uitgelijnd. 
Deze vindt u in het venster 
Afdrukken, dat u kunt 
openen door op Dia’s op een 
volledige pagina te klikken. 

En hebt u gezien dat er 
vouwlijnen voor u zijn 
toegevoegd? Ze zijn amper  
te zien, maar als u de lijnen 
niet wilt weergeven in uw 
brochure, klikt u op Beeld en 
Diamodel en verwijdert u de 
lijnen voordat u een afdruk 
maakt. 

De inhoud 
aanpassen: 
De tijdelijke aanduidingen in 
deze brochure zijn voor u 
opgemaakt. Klik op het 
tabblad Start op 
Opsommingstekens als u 
opsommingstekens wilt 
toevoegen aan of 
verwijderen uit tekst. 

Als u meer tijdelijke 
aanduidingen voor titels, 
ondertitels of hoofdtekst 
nodig hebt, maakt u een 
kopie van wat u nodig hebt 
en sleept u het item naar de 
gewenste plaats. Via de 
hulplijnen van PowerPoint 
kunt u alles op elkaar 
uitlijnen. 

Wilt u niet onze, maar uw 
eigen afbeeldingen 
gebruiken? Geen probleem! 
Klik op een afbeelding, druk 
op de toets Delete en klik op 
het pictogram om uw 
afbeelding toe te voegen. 
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Aantal geneesmiddelen 

 

Vanuit de resultaten bleken 

zowat alle woonzorgcentrum 

hoog te scoren op dit item. De 

helft van alle bewoners zou 

meer dan tien geneesmiddelen 

innemen. Echter dient hier een 

kleine toelichting gegeven te 

worden.  

In de registratie werden ook alle 

geneesmiddelen opgenomen 

die enkel worden toegediend 

indien er zich een acuut 

probleem voordoet. 

Bijvoorbeeld: een bewoner 

heeft hoofdpijn en er wordt 

éénmalig een Dafalgan 

toegediend. Dit is medicatie die 

door de arts werd 

voorgeschreven maar niet 

dagelijks toegediend wordt.  

 

Omdat we onze artsen 

bewuster willen maken van hun 

voorschrijfgedrag zijn we 

gestart met een project rond 

medicatie. 

 

Werkgroep  

Kwaliteit 

Kwaliteitsindicatoren 

Indien u meer informatie wenst of 

vragen heeft kan u steeds terecht 

bij een van onze leden: 

 

- Inge Van Bouwel 

(Hoofdverpleegkundige) 

- Kim De Preker (Adjunct-

hoofdverpleegkundige) 

- Audrey Van Neck 

(Verpleegkundige) 

- Kristel Schelfhout (Sociale 

dienst) 

- Kristel De Bruyn 

(Verantwoordelijke onderhoud) 
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Het doel van deze 

werkgroep is steeds de 

kwaliteit van zorg en 

kwaliteit van werk te 

bewaken en te 

optimaliseren. Problemen 

worden aangepakt en 

projecten worden 

uitgewerkt om de kwaliteit 

voor de bewoners en/of het 

personeel te kunnen 

verbeteren. Bestaande 

processen worden 

opgevolgd en geëvalueerd 

in overleg met de 

verschillende disciplines  

 

Sinds vorig jaar is elk 

woonzorgcentrum 

verplicht om enkele 

kwaliteitsindicatoren 

te registreren. De 

resultaten werden 

onlangs meegedeeld 

in de krant. Graag 

geven we hierover 

een extra woordje 

uitleg.  

Doorligwonden 

Valincidenten 

Overlijdens 

Het percentage bewoners dat in 

2012 overleden is in ons 

woonzorgcentrum is 97,2 %. Dit is 

een hoog cijfer, wat op zich als 

positief beschouwd kan worden.  

We proberen onze bewoners op het 

einde van hun leven de nodige 

comfortzorg en pijnbestrijding te 

geven, en vermijden hiermee 

onnodige ziekenhuisopnames.  

In mei 2013 werden er bij 14,3% van 

de bewoners één of meerdere 

valincidenten geregistreerd. 

De werkgroep valpreventie is volop 

bezig met het uitwerken van 

verschillende initiatieven om hier 

verbetering in te kunnen brengen. 

 

Hoewel we op dit item goed 

scoorden, blijven we ook op dit vlak 

niet stil staan. 

Recent werd er geïnvesteerd in een 

nieuwe technologie. Indien 

wisselhouding nodig is, wordt dit 

gemeld via ons oproepsysteem. 

Wisselhouding is één van de 

belangrijkste maatregelen ter 

preventie van doorligwonden. 

 


