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Residentie Het Prieelshof 
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Active Ageing: definitie 

– Active Ageing is een proces om opportuniteiten 

te optimaliseren naar gezondheid, participatie 

en veiligheid om de levenskwaliteit (QOL) van 

ouderen te verhogen 

– Er zijn opportuniteiten bij ouderen= potentieel  

– A.A. = startpunt om dit potentieel te 

optimaliseren & benutten 

– 2 belangrijke componenten: 

o Fysiek: in staat zijn om de dagelijkse activiteiten uit te 
voeren 

o Sociale participatie: activeren 

 



4 

Active Ageing in het WZC 

De 7 determinanten van de W.H.O. 

1/Intrinsieke en gedragsmatige determinanten  

2/Persoonlijke determinanten 

3/Fysieke omgeving 

4/Economische determinanten 

5/Sociale determinanten 

6/Gezondheid & sociale diensten 

7/Genderaspecten(≠ ♀ en ♂)- Etnische &culturele 
aspecten 

→ via interventie inwerken op deze determinanten 
zowel individueel als in de omgeving 

– Extra in WZC:  
o Participatie staat centraal 

o Animatie 
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Participatie 

Cultuur  

& gender 

Gezondheid & 
Sociale 

diensten 

Gedrag 

Persoonlijke 
factoren 

Fysieke 
omgeving 

Sociale 
omgeving 

Economische 
omgeving 

Animatie 
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Active Ageing  

– Grootste potentieel van A.A. = preventie d.m.v. 

o Fysieke activiteit: is de enige wetenschappelijk 

onderbouwde schakel om veroudering af te remmen 

=> verhogen van de 

spiermassa/spierkracht/uithouding 

o Nutritie: lichaam heeft energie & voedingsstoffen  

nodig om in stand te blijven 

→ Is niet los te koppelen van psychosociale & medische 

factoren: ouderen niet betuttelen, niet over 

beschermen,… 

→ Beheer & beleid = management speelt belangrijke rol 

in organisatie en mogelijk maken van participatie 
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09/2016: Active Ageing in het WZC 
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Het Bewonersparlement 

- Methodiek: 
- Alle deelnemers aan tafel 

- Brainstormsessie 

- Elke determinant A.A. = 1 thema 

- Per 2: bv. bewoner + personeelslid of familielid: zodat het 
juist kan geformuleerd worden  

- Noteren (op post-it => A4) 

- Na 5 minuten doorschuiven: 
- Geeft veel informatie 
- Men kan verder doordenken op mekaars idee 

- Ideeën ordenen 

- Vragen aan de bewoners om uit alle ideeën 8 ‘Awards’ 
te kiezen : de 8 top-ideeën 

- Deze kan men dan verder uitwerken in een 
verbeterproject=> 3-maandelijks 8 verbeterprojecten 
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Het Bewonersparlement 
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Het bewonersparlement:  

    een nieuwe wind 
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Het Bewonersparlement 

• Belangrijk: betrokkenheid van iedereen 

– Bewoners van elke afdeling- ook van de 

beschermde afdeling  

– Personeel van elke discipline = zorg- Kela-

onderhoud-keuken 

• Moet gedragen worden door iedereen 

• Maakt deel uit van onze visie 

• Slagzin:  

Het bewonersparlement : Uw stem, Ons talent! 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

1/ Intrinsieke en gedragsmatige componenten: 

– Algemeen: gezonde levensstijl 

– Concreet: 
o Afleren tabak- & alcoholgebruik 

o Regelmatige, gematigde fysieke activiteit 

o Gezond eten 

o Orale gezondheid 

– Binnen WZC niet eens op vlak van gezonde levensstijl 
o (gezonde) levensstijl  mag nooit opgelegd worden 

o Faciliterende houding: maar de bewoner beslist 

o Men moet leven toevoegen aan de jaren & niet jaren 
aan het leven 

o GENIETEN 
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1/ Intrinsieke en gedragsmatige componenten: 

Realisatie: buffetkarren 

meer keuze – meer tevredenheid- minder 

malnutritie- minder waste 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

2/ Persoonlijke determinanten: 

– Biologie & genen: beïnvloeden mee het 

verouderingsproces 

– Psychologische factoren 

o Tegengaan cognitieve achteruitgang 

o Versterken van self-efficacy = zelfcontrole 

o Coping: omgaan met veranderingen (rouw, verlies, 

opname in WZC, …): dingen bespreekbaar maken 

o Zich veilig voelen 
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2/ Persoonlijke determinanten: 

Realisaties: Het Engelenteam 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

3/ Fysieke omgeving: 

– Leeftijdsvriendelijke omgeving 

– Toegankelijk & betaalbaar openbaar vervoer 

– Veilige behuizing en buurt: comfortabel, 
geborgenheid, doorleefd – in de buurt van vroeger, 
dicht bij de kinderen 

– Gebouw: mooi, cafetaria, tuin, privacy, 
hygiënisch,… 

– Kamers: ruim, mooi, individueel 

– Huiselijkheid: huiselijke inrichting, inrichten naar eigen 
zin met persoonlijke spullen, gevoel van thuiskomst,… 

– Preventie vallen 
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3/ Fysieke omgeving: 

Realisaties: week van de 

valpreventie 
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Realisaties: rollator-rock 
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Realisaties: Prieelse Pijl 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

4/ Economische determinanten: 

– ↓ armoede 

– Verzekeren van sociale bescherming: 

verzekeringen, pensioenen,… 

– Transparantie van de kosten 

– mogelijkheden tot waardig werk & waarderen 

van werk: bewoners willen zich nuttig voelen => 

vrijwilligerswerk 
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4/ Economische determinanten: 

Realisaties: aanleg moestuin 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

5/ Sociale determinanten: 

– Sociale begeleiding 
o Tegengaan eenzaamheid (ervaren tekort aan sociale 

contacten) & isolatie (echt tekort aan sociaal contact): 
stimuleren van contacten tussen bewoners /met de 
buitenwereld/de omgeving → de buurt integreren in WZC 
en WZC in de buurt 

o Mogelijkheden bieden maar het MOET niet: als men geen 
contacten wil dit ook respecteren 

o Versterken sociale netwerken 

– Bestrijden geweld & misbruik 
o Tegengaan ouderenmis(be)handeling: alertheid en 

nultolerantie 

– Omgang: respectvol, vriendelijk, geen bevoogding 
of infantilisering 
o Bv. Niet aanspreken met ‘zoeteken’ 
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5/ Sociale determinanten: 

Realisaties: Uitstappen & Festiviteiten 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

6/ Gezondheid & sociale diensten: 

– Geïntegreerd, gecoördineerd & kosteneffectief: 
≠ actoren, teamwork, registratie, multidisciplinair 
dossier 

– Gezondheidspromotie 

– Ziektepreventie 

– Curatieve diensten: naar een continuüm van 
zorg 

– Zorg op maat: levensgeschiedenis kennen en 
daarop inspelen/ wanneer iemand dit niet 
wenst ook respecteren 

– QOL ≠ Q of Care / maar wel belangrijk aspect 
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6/ Gezondheid & sociale diensten: 

Realisaties: wellness 
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Realisaties: Actief bewegen 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

7/ Gender & cultuur: 

– Gender: in sommige culturen hebben ♀ een 

lagere status 

– Cultuur: zal de manier beïnvloeden waarop 

men zal verouderen  

 

→ visie: open visie waar iedereen welkom is 

→ Warme plek, gezellige sfeer 

→ respectvol 

→ innovatief: open kijk naar anderen 
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7/ Gender & cultuur: 

Realisaties: muziekkamer & stille ruimte 
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Het Bewonersparlement: A.A.in het WZC 

8/ Animatie: 

 

= zinvolle tijdsbesteding 

– Wens tot zinvol bezig zijn 

– Mogelijkheid bieden tot niet-gecoördineerde 

activiteiten 

– Organiseren van activiteiten 
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8/ Animatie: 

Realisaties: T-dansant 
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Realisaties: Salsa 
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Elke dag beter bord: Visueel management in het WZC: 
betrokkenheid- rolvervanging-transparante communicatie 
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Digitalisering: the next step 

SALU: Communicatieplatform tussen bewoner-familie-wzc op 

basis van Het Bewonersparlement 
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Projecten 2017 

• Malnutritie: screening: website www.ondervoeding.be- buffetkarren- 
kookactiviteiten 

• Beweging: aankoop snoezelfiets- Prieelse pijl – wandelen-rollator rock… 

• Uitstappen: Oostakker, Plopsaland, schlagerfestival, zee,… 

• Activiteiten: huifkarrentocht naar de Oordegemse Molen, vernissage, 
oldtimerrace,… 

• Preventie vallen & fixatie: valpreventiecoördinator-Referentiepersoon ergonomie- 
tilcoach 

• Aandachtspersonen: contract- engagement-individuele aandacht 

• Groen en gezondheid: aanleg aangepaste plantenbakken- tuinieren 

• Belang van dieren: geborgenheid- tuin met dieren: kippen, konijnen 

• Coach dementie- Contactkoor 

• Vermissingsprotocol 

• Vrijwilligerswerk 

• Netwerking: denktank seniorenraad 

• Engelenteam & vroegtijdige zorgplanning 

• Muziek & relaxatiekamer 

• Élke dag beter bord: visueel management: visie -waarden Korian en SLG en 
PRH/het bewonersparlement( verhoogde betrokkenheid) 

 

http://www.ondervoeding.be-/
http://www.ondervoeding.be-/
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Projecten 2018 

• Welness: zorgmassage aanbieden aan bewoners 

• Intimiteitscoach 

• Radio kiné: kiné op verzoeknummers 

• Activiteiten: Nieuwjaarsparty, Spaghetti festijn, Carnaval, Camping Cultuur, WK 
voetbal, Oordegemse kermis, Ronde van Het Prieelshof, Salsa namiddagen, Kaas- 
En wijnavond, Wereld Dierendag, Mosselfestijn, kerstmarkt… 

• Uitstappen: het Donkmeer , Huis van Allijn, Zee, Philippine, Onvergetelijk Wieze,… 

• Screening door kiné- valpreventie/opleidingen 

• Aankoop 2e snoezelfiets 

• Deco team: herkenbaarheid- aankleding van gangen en leefruimtes 

• Prieelse Drive In: rijdende activiteitenkar 

• Belang van dieren: tuin met dieren/huispoes/puppy 

• The Eet-team: tevredenheid rond de maaltijden- inspraak in menu’s-
streekgebonden gerechten- fingerfood… 

• Interne vormingen: valpreventie/verplaatsingstechnieken/animatieve 
grondhouding en maaltijdbegeleiding/dementie/ slikproblemen/ sturing door LG 
vanuit eigen waarden… 

• RiTi: meewerken aan Risicotaxatie-instrument Ouderenmis(Be)handeling voor 
WZC 
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Samenwerking Lokale ouderenraad 

• 2017-2018: Lid van denktank Seniorenraad Lede 

• Vanaf 2019 Bestuurslid Seniorenraad : inspraak in lokaal 
ouderenbeleid => o.a. opstellen van adviezen  

• Vriendenkring senioren – seniorenraad – gemeente : 
samenwerking – gedeelde activiteiten  
– Filmvoorstellingen seniorenraad: deelname van onze 

bewoners 

– Camping Cultuur: organisatie door Bib Lede – gestart in WZC 

– Gezamenlijke uitstap naar schlagerfestival in Wieze 

– 2 wekelijkse kaartnamiddag in WZC: deelname leden 
vriendenkring en seniorenraad 

– Wekelijkse wandeling met bewoners en leden vriendenkring 
en seniorenraad: start in WZC 

– In september: samen sneuleltocht organiseren rond WZC en 
doorheen de gemeente 

– Samen verder uitwerken van opstart buurtrestaurant in WZC 
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Kaartnamiddag – Camping Cultuur- Schlagerfestival Wieze 
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Welzijns- en gezondheidsbeleid 2019 

• Elke maand thema rond welzijn & 

gezondheid 

• Vorming welzijns- en 

gezondheidscoach 

• Thema’s: Yoga, lachsessie, 10.000 

stappenplan, gezonde voeding 

(kookworkshop), O2Chair…. 
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Welzijns- en gezondheidsbeleid 2019  
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Onthaal nieuwe bewoners & 

Aperitiefmoment personeel 
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Award WZC van het jaar 2019:  

     Gala Feest 7/06/2019 
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Ambassadeur In Caring Hands 
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Ambassadeur In Caring Hands 
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Inspraak en betrokkenheid 

- Het zit hem vaak in het kleine!  

- ‘Doe maar normaal’: vaak zoeken we het te ver  

- Het is een leuke activiteit met goede resultaten 

en grote betrokkenheid van alle actoren 

- Wanneer men dit doet met verschillende 

afdelingen en op regelmatige basis heeft dit 

een positief effect op de hele organisatie 
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Inspraak en betrokkenheid 

• Meer inspraak van onze bewoners => vandaar 
ook benaming van bewonersparlement = 
herkenbaar 

• Grotere betrokkenheid van personeel & 
bewoners & familie 

• “We moeten af van het principe dat het 
beleid enkel van bovenaf komt.” 

• Onze bewoners zelf laten denken i.p.v. wij voor 
hen 

• Onze bewoners suggesties ook realiseren 
• Inventief zijn: hoeft niet altijd veel geld te 

kosten of meer personeel 
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Inspraak en betrokkenheid 

• Door verhoogde betrokkenheid => hogere 

tevredenheid 

• Worden om de 3 maand bevraagd over 

alle aspecten => eigen ideeën worden 

gerealiseerd => inspraak 

• Kleine frustraties worden geventileerd en 

onmiddellijk aangepakt 

• => minder klachten = interne 

klachtenbehandeling 
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