
Bewonerspanel en 

familiepanel rond 

Menso thema’s

Inge Vandersteen - WZC Henri Vander Stokken 



FAMILIEPARTICIPATIE IN 
WOONZORGCENTRUM HENRI VANDER STOKKEN 

Warm-menselijke zorg in een groene omgeving



• Woonzorgcentrum: 117 wooneenheden
• Centrum Voor Kortverblijf: 10 wooneenheden
• Verdeeld over 5 afdelingen:

➢ 2 afdelingen Beschermd Wonen (10 en 25 bewoners)
➢ 3 open afdelingen (telkens ongeveer 30 bewoners)

• Gelegen te 1670 Pepingen, Vlaams-Brabant

SITUERING WZC





• Wat is Menso (vroeger: PREZO)
• Het afgelegde traject binnen WZC Henri Vander Stokken
• Onze huidige manier van werken
• Een aantal realisaties

ONS PROJECT: MENSO FAMILIEPANEL



Menso – duurzame kwaliteit in zorg

• een kwaliteitssysteem op maat van de Vlaamse

woonzorgcentra

• Bestaande uit verschillende thema’s

• Per thema: een vragenlijst (zelfevaluatie)

• Doel: evaluatie van elk thema (sterke punten / werkpunten

+ actieplannen opstellen + uitvoeren in de praktijk)

Input familiepanel Stuurgroep Kwaliteitszorg Afdeling

Sterke punten Actieplannen Uitvoering

Werkpunten Feedback

WAT IS MENSO ? 



• Visie = waardevol / belangrijk vanuit verschillende hoeken:
➢ Bewoners
➢ Familieleden
➢ Vrijwilligers 
➢ Medewerkers

= ontstaan van de panels

• Opstart familiepanel: midden 2018
- 2 vergaderingen

• 2019: 
- 4 vergaderingen

• Begin 2020: uitbraak COVID-19

• Najaar 2021: heropstart (digitaal)
- 1 vergadering

• 2022 : heropstart ‘live’ – mei 2022

HET AFGELEGDE TRAJECT



ONZE HUIDIGE MANIER VAN WERKEN

Wie: vrije inschrijving, volgens interesse, familieleden van de 
verschillende afdelingen (zowel BW als open afdelingen), 
samenstelling kan wisselend zijn afhankelijk van nieuwe 
opnames en overlijdens bewoners
- Oproep via de huiskrant 
- Oproep via e-mail (nieuwsbrief) – eerste contactpersoon met 

vraag om dit door te sturen naar andere familieleden en/of 
mantelzorgers.

Wat: tijdens elk panel wordt 1 MENSO-thema besproken, aan de 
hand van een vragenlijst (als leidraad) op basis van:
- Vroegere PREZO (nu Menso) map
- Eigen vragen/bedenkingen vanuit de praktijk
- Inbreng familieleden/mantelzorgers tijdens het panel zelf



ONZE HUIDIGE MANIER VAN WERKEN

Waar: onder normale omstandigheden in een zaal in het wzc, 
met tas koffie en versnapering erbij.

(in najaar 2021 heropgestart via MS Teams, vanaf 2de trimester 
2022 opnieuw ‘live’)

Frequentie: 1 panel per trimester, telkens van 18u-19u 

Feedback/terugkoppeling:
1. bespreking in Stuurgroep Integrale Kwaliteitszorg (overleg 

met verantwoordelijken en directie) binnen WZC
2. Opmaken actieplannen
3. Uitvoering in de praktijk 
4. Feedback ‘wat ondernomen’ op familiepanel



SWOT

Sterktes:
• Uur en frequentie (1xtrim, 18u) werd gekozen zodat het ook

haalbaar is voor werkende familieleden en naasten om deel
te nemen

• Face-to-face (onder normale omstandigheden)

Zwaktes:
• Wijzigen van leden doorheen het jaar (afhankelijk van 

opnames en vertrek wzc)
• Valkuil: ‘tweede gebruikersraad’

Opportuniteiten:
• Actievere ledenwerving (andere kanalen aanspreken? 

Persoonlijk?)

Bedreigingen:
• Beperkt ledenaantal (hoe verhogen)? 



IN DE PRAKTIJK: een aantal realisaties

MENSO-Thema: Zorgondersteuning – communicatie

Actieve communicatie afdelingshoofden
Input familiepanel: te weinig communicatie actief over
gezondheid en welzijn door afdelingshoofd

Actieplan: afdelingshoofd contacteerde eerste contactpersoon
bewoner met vraag:
- Op welke manier (telefonisch, face-to-face, e-mail, …)
- Met welke frequentie (wekelijks, maandelijks, enkel bij

veranderingen, …)
deze gecontacteerd wenst te worden voor gesprek mbt
gezondheid & welzijn familielid.
+ 1x/maand doet elk afdelingshoofd laatdienst (wordt vooraf
gecommuniceerd) zodat familieleden die enkel ‘s avonds op
bezoek komen spontaan kunnen aankloppen.



IN DE PRAKTIJK: een aantal realisaties

MENSO-Thema: Ongenoegens, klachten en verbeterwensen

Aanwezigheid / afwezigheid medewerkers
Input familiepanel: het is niet duidelijk voor familieleden wie ze
dienen aan te spreken (wie verantwoordelijk is) in het weekend.

Actieplan: opmaken aanwezigheids- en afwezigheidsborden met
foto, naam en functie van de medewerker. Verantwoordelijke
hangt als eerste uit.
Bij aanwezigheid hangt de foto uit, bij afwezigheid hangt deze
omgekeerd.



IN DE PRAKTIJK: een aantal realisaties

MENSO-Thema: beleving eten en drinken

Keuzemenu
Input familiepanel: de maaltijden zijn enorm belangrijk voor de
bewoners. Indien bewoner een maaltijd niet graag eet, is het
alternatief hetzelfde gedurende 1 week. Graag meer keuze in
alternatief.

Actieplan: er werd in samenspraak met de directie en de chef-
kok een keuzemenu opgesteld, zowel voor avondmaal (beleg),
als middagmaal. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT



Dankjewel!

www.zorgneticuro.be


