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Start nieuwe medewerker.
Op 1 november 2019 startte Sis als verpleegkundige op PVT—
Sprank. Zij werkte reeds op Gaffel met een tijdelijk contract en
maakte nu vast de overgang naar Sprank. We heten haar van
harte welkom en wensen haar veel succes op Sprank.

Data “Vrienden van de PVT”
28/01/2020
28/04/2020
Telkens van 18u30—21u00

De jaarlijkse vorming brandpreventie voor medewerkers ging door op PVT.
Alle medewerkers zijn nu volleerde brandbeheersers. We plannen dit najaar nog een evacuatieoefening op de afdeling.
We zijn sinds september terug gestart met een wekelijkse bewonersbespreking.
Hierbij overlopen we wekelijks met één bewoners en het team zijn zorgtraject. We staan hierbij stil
bij de wensen van de bewoner en proberen deze om te zetten in concrete acties. Indien de bewoner
dit wenst, kan nadien ook de belangrijke derden geïnformeerd worden over wat op dit overleg afgesproken werd.
Hersteldagen 10 en 11 december 2019 te Mechelen
De vierde hersteldagen staan in het teken van herstelhefbomen. Het gaat om bescheiden acties,
kleine inspanningen die grote veranderingen in gang kunnen zetten voor de bewoner. Denk maar
aan herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, patiënten-participatie, …
Met PVT gaan we op woensdag 11 december, mocht je zin hebben om mee te gaan, er zijn nog
kaarten ter beschikking.
Griep(vaccin) in het land.
Gisteren en vandaag kregen alle bewoners die dit wensten een griepvaccin. Ook de medewerkers
die dit wensen worden binnenkort ingeënt. En zo zijn we met z’n allen klaar voor de winter.
We wensen iedereen mooie Kerstdagen toe en een prettig eindejaar!

Kort nieuws uit de Lorkenstraat



Enkele thema’s die aan bod kwamen op de 3e PVT-meeting:


Het poortje aan de Lorkenstraat is reeds 5 maanden open overdag. Dit is reeds goed
ingeburgerd. We merkten echter ook dat mensen de tuinen van de bewoners gebruikten als doorgang. Sinds we dit gecommuniceerd hebben is dit sterk verbeterd.



Voor de feestdagen werden er een aantal voorstellen gedaan qua eten en activiteiten.
Men stelt voor om een film te projecteren in de cafetaria.



Er zal een werkgroep rond ‘activiteiten dagelijks leven’ worden opgericht. Deze werkgroep zal thema’s zoals koken, wassen, strijken, vrije tijd, etc opnemen. Het volgende
PVT Café op 2 december zal hierover gaan.



Isabelle, het afdelingshoofd van Gaffel, stapte in het huwelijksbootje op 27/09. Een dikke proficiat Isabelle! Veel mooie momenten samen gewenst!



Op donderdag 28/11/2019 organiseren we met PVT een teambeleidsnamiddag om na te denken over de toekomst. Waar willen we staan over 5 jaar en wat hebben we daarvoor nodig?



In het vorig PVT café ging het over rookstop. Enkele bewoners brachten in een getuigenis hoe
zij gestopt zijn met roken. Hun bijdrage was erg betekenisvol, dit is immers een ‘hot’ topic in
onze PVT.

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen of u wenst zich uit te schrijven, gelieve dan
een mailtje te sturen naar isabelle.de.wispeleir@fracarita.org.

