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Animatie
De animatie binnen Home Sint-Jozef probeert de residenten op
verschillende manier te ondersteunen in het beleven van een
aangename en zinvolle dag. Hiervoor wordt de bewoner gestimuleerd
op diverse vlakken: fysiek, psychisch en sociaal.
De werking richt zich zowel naar de fysieke mogelijkheden:
aangepast turnen, creativiteit, spel en sport.
De geestelijke
vermogens
worden
gestimuleerd
via
quiz,
voorlezen,
gezelschapsspellen.
Ook gaan we met de bewoners naar
concerten of worden er culturele manifestaties opgezet in huis.
Alle activiteiten worden steeds vrijblijvend aangeboden.
De animatie werkt soms in grote groep maar er wordt af en toe ook
met kleinere groepen gewerkt of individuele animatie is mogelijk.
De planning wordt opgenomen in het maandblad en wordt wekelijks
ad valvas nogmaals aangekondigd.

Bijzondere zorg
Voor de bewoners die dementeren of palliatief zijn, wordt een
bijzondere werkwijze gehanteerd. De familie wordt, samen met de
huisarts, uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt
nagegaan welke acties nog kunnen ondernomen worden om de
zorgverlening te optimaliseren. Een team van de medewerkers, die
in die materie extra opgeleid zijn volgen de werking verder op.

Dagindeling
De verzorgingsactiviteiten liggen vooral in de voormiddag. Na de
ochtendbriefing van 7 uur start men met de bewoners uit bed te
helpen, ontbijt te geven en te verzorgen. In de loop van de
voormiddag kunnen de bewoners reeds naar de leefruimte gaan om
gezellig te keuvelen of naar de zorgstraat voor een activiteit. Rond

11.45 uur worden de eerste bewoners naar de eetzaal begeleidt.
Het middagmaal volgt rond 12 uur (afhankelijk van de groep).
Bewoners met moeilijkheden bij het eten worden geholpen. De
bewoners die dit wensen worden na de middag naar de activiteiten
gebracht. In de loop van de namiddag wordt koffie geserveerd,
worden de zorgbehoevende bewoners verzorgd. Het avondeten
vindt plaats om 17u00 of 17u30. Daarna wordt de avondverzorging
uitgevoerd.

Kapper
In Home Sint-Jozef is een lokaal ingericht als kapsalon. De
bewoners kunnen, zoals in de overeenkomst opgenomen, op
regelmatige tijdstippen hun haar laten verzorgen.

Kinesitherapie
Home Sint-Jozef beschikt over eigen kinesisten. Zij nemen de zorg
op zich om de mobiliteit van de bewoner op te volgen en bij te
werken. Verblijft de bewoner in het RVT dan is de kost rechtstreeks
geregeld met het ziekenfonds, de bewoners die niet RVT-gerechtigd
zijn betalen het gewone remgeld.

Pastoraal
De werkgroep pastoraal bestaat uit vrijwilligers onder leiding van de
verantwoordelijke animatie.
Zij bereiden de verschillende
activiteiten voor. Deze activiteiten vertrekken van de kerkelijke
feestdagen en de tijden door het jaar. Zo worden er beziningen
gehouden tijdens de vasten en de advent. De meimaand is dé
Mariamaand en dit krijgt ook de nodige aandacht.
Elke middag wordt een gebedsviering gehouden waarin de
communnie wordt uitgereikt.
En op zondag wordt een
eucharistieviering verzorgd door de priester.

Pedicure
Eén van de verzorgende heeft een extra opleiding genoten rond
voetzorg en werkt, naast haar opdracht als verzorgende, ook als
pedicure. Zoals voorzien in de overeenkomst, komt de pedicure
geregeld langs, en dit na afspraak.

Verzorging
De verzorging gebeurt door gekwalificeerde medewerkers. Zij
helpen de bewoners bij hun dagelijkse activiteiten zoals baden,
aankleden, verplaatsingen en helpen bij het eten. Het uitgangspunt
is dat de bewoner aangeeft wat kan en wat hij wenst te doen, de
verzorgende zal overnemen wat niet meer kan. Ze doet dit met veel
respect voor de bewoner en stuurt voortdurend bij indien de noden
wijzigen.

Verpleging
De verpleegkundigen staan in voor de complexe basisverzorging of
voor de verpleegtechnische verzorging. Zij observeren de
bewoners, noteren dit ten behoeve van de arts en volgen de
verzorging verder op. Hiertoe maken ze een planning op. Ook de
medicatie wordt door hen opgevolgd.

Opname en verhuis
Aandachtspunten inzake een opname
 Wanneer iemand wordt gecontacteerd voor een vrije kamer
dan wordt het akkoord bevestigd door ondertekening van
een document en dient men een voorschot te betalen (evt.
te storten);


Bij aanvang van de opname regelt men een domiciliëring
voor de betaling van de facturen;



De opnamedocumenten moeten uiterlijk een week voor de
effectieve opname in het bezit zijn van Home Sint-Jozef
zodat alle regelingen kunnen getroffen worden;



De kamer wordt verfraaid door de bewoner in overleg met
de verantwoordelijke logistieke diensten. Er mag enkel
geschilderd worden, de plinten en andere houtstructuren
mogen enkel opnieuw worden gebeitst. Er mogen geen
gaten geboord worden in de muur (er zijn ophangsystemen).



De verhuis wordt tijdig gepland samen met het hoofd
bewonerszorg
zodat intern alle schikkingen kunnen
getroffen worden. De opname van de bewoner heeft plaats
in onderling overleg maar nooit in het weekend.

Aanpassingen aan de kamer

Voorstelling van Rusthuis Home Sint- Jozef

Enkel wanneer er een schriftelijk akkoord is tussen de directie van
het rusthuis en de bewoner of zijn vertegenwoordiger, kunnen
bepaalde aanpassingen worden uitgevoerd door de bewoner.
Andere dan deze die in de schriftelijke overeenkomst worden
uitgevoerd, moeten worden verwijderd en dit op kosten van de
bewoner.

Het rusthuis ‘Home Sint -Jozef’ is een klein rusthuis. Het telt 51
woongelegenheden en heeft van meet af aan gekozen voor de
kleinschaligheid waar bewoners echt thuis zijn. Klein maar fijn dus.
Deze benadering is het vertrekpunt geweest van de Zwartzusters
van Antwerpen toen ze een 35 tal jaar geleden het rusthuis hebben
opgestart.

Administratie

Home Sint-Jozef in ondertussen sterk geëvolueerd.
Zwaar
zorgbehoevende ouderen worden verzorgd in een professionele
omgeving. Toch blijft de gezelligheid aanwezig zowel voor de
bewoners als voor de medewerkers.

Bij opname moeten enkele belangrijke formulieren worden ingevuld.
Tevens krijgt de bewoner, eenmaal opgenomen, de nodige
formulieren voor zorgverzekering, adreswijziging.
Maandelijks wordt een factuur opgemaakt met daarop de
vermelding van de verblijfskost, de voorgeschoten kosten ten laste
van de bewoner en de supplementen. Deze factuur wordt aan de
financiële instelling aangeboden de eerste dagen van de maand.

Respect voor de oudere in onze maatschappij en een christelijke
mensvisie ligt aan de basis van de uitbouw van de instelling.
De voorziening zelf is gekenmerkt door ruime kamers en een grote
tuin. Midden in het oude Berchem is dit een echte luxe.
Rusthuis Home Sint- Jozef wil echter verder evolueren naar een
centrum waar excellente verzorging wordt gegeven door
deskundige medewerkers. En waar het bovenal goed is om te
wonen.
De basisvisie in het rusthuis berust op een totaalbenadering. Dit wil
zeggen dat een bewoner meer dan alleen maar fysiek verzorgd
moet worden. Ook de beleving en de sociale context zijn belangrijk.
Maar deze visie betekent ook dat er wordt gepoogd, naast de
bewoners tevreden te stellen, een verantwoord beleid te voeren op
financieel vlak, op het vlak van de medewerkers, op het vlak van het
milieu, en in samenwerking met de overheid.

