BEVRAGING N.A.V. DE CORONACRISIS
Samenvatting resultaten

Exalta vzw heeft enkele bijzondere weken achter de rug, zoals vele wooncentra in België en de rest van
de wereld. Het Covid-19-virus hield ons goed in zijn greep. Daarom deden we in juli 2020 een
bevraging bij cliënten, familie en medewerkers om de impact van het virus na te gaan, maar vooral om
te leren uit de beleving en ervaring. De vragen gaan over de periode van de lockdown tot en met de
eerste bezoeken in de gemeenschappelijke ruimtes, m.a.w. vanaf 12 maart tot 29 juni 2020 wanneer
nog geen kamerbezoeken mogelijk waren.
De resultaten van de bevraging worden besproken op verschillende overlegkanalen om lessen te leren
uit de afgelopen periode en goedlopende nieuwigheden te behouden voor de toekomst.
De resultaten zijn in een notendop gebundeld in een folder en de uitgebreide samenvatting kan u hier
nalezen op papier of op de website.
Veel leesplezier!

CLIËNT heeft de regie
CLIËNTEN - WOONZORGCENTRA
In juli 2020 gingen verschillende gebruikersraden door in Exalta | Morgenster, Exalta | Sint-Jozef en
Exalta | Sint-Vincentius. Tijdens deze samenkomsten hebben in totaal 78 verschillende cliënten
deelgenomen aan een bevraging over de afgelopen coronacrisis. Volgende resultaten geven een kijk
in hun beleving.
Van de 293 cliënten van de verschillende woonzorgcentra namen deel:
12 cliënten van Exalta | Morgenster in Sijsele
20 cliënten van Exalta | Sint-Jozef in Gent
46 cliënten van Exalta | Sint-Vincentius in Zaffelare
Bevraagde cliënten per organisatie
12
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Exalta | Sint-Vincentius

De meeste cliënten vinden dat het woonzorgcentrum de coronacrisis goed heeft aangepakt op vlak
van organisatie van nieuwe afspraken en maatregelen. Zij hebben vertrouwen in de zorg en
ondersteuning die het woonzorgcentrum aanbiedt. Betrokkenheid was voldoende voelbaar, maar echt
grote inspraak was er niet volgens verschillende cliënten. Indien mogelijk worden cliënten gevraagd
om mee te denken bij het uitrollen van maatregelen vanuit de overheid, bv. wie wens je als vaste
bezoeker bij de opstart van de bezoeken.

“Jullie hebben dit goed gedaan, we moeten luisteren want het was zeer moeilijk
en strenge maatregelen waren nodig.”
De communicatie verliep vaak vlot. De top drie van beste communicatiekanalen zijn: een brief, een
gesprek met de medewerker en informatie van de familie zelf. Cliënten vinden dat zij bovendien
voldoende terecht konden bij het afdelingshoofd of medewerkers. Hier en daar melden cliënten dat
niet alle medewerkers op de hoogte waren van nieuwe afspraken. Ook de verzuchting over de vele
veranderingen vanuit de overheid komt aan bod.
Cliënten merken op dat zij vaker spontaan de handen wassen en ontsmetten sinds de coronacrisis. De
handhygiëne is een grote prioriteit. De mondneusmaskers zijn de grootste verandering. Toen deze
maskers werden geïntroduceerd, kregen de cliënten voldoende uitleg over het waarom, al is de
toepassing in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig. Medewerkers én familie zijn gewoon heel moeilijk
te begrijpen met een mondneusmasker aan.

“Het is moeilijk met zo’n mondmasker, in het begin was het ook angstaanjagend.”
Volgens de meeste cliënten is er voldoende emotionele en mentale ondersteuning. Velen hebben
de coronacrisis als een beangstigende periode doorgemaakt. Enkele cliënten merken op dat de mis of
een dienst in de kapel hier steun zou hebben geboden. De cliënten ervaren het gemis van familie en
vrienden tijdens de lockdown als het moeilijkst. De eenzaamheid, verveling en lange dagen komen
vaak ter sprake bij het bezoekverbod.
Eens het bezoek opnieuw werd opgestart was er wat ademruimte volgens de bevraagde cliënten. Over
het algemeen waren de bezoeken vlot georganiseerd, al was er weinig privacy in de
gemeenschappelijke bezoekersruimte. Door de inzet van de medewerkers animatie en paramedici bij
de bezoeken, waren er minder activiteiten op de afdelingen. Dit was voelbaar voor cliënten. Ook het
sluiten van de cafetaria of de Bistro is voor sommige cliënten niet evident.

“Het georganiseerd bezoek was beter dan niets, we konden onze familie toch even zien
en spreken. Het plexiglas was soms wel moeilijk om elkaar te begrijpen.”
Het videobellen met Skype of WhatsApp ervaren de cliënten als leuk om eens te doen, maar het is
niet voor iedereen even makkelijk. Enkele cliënten zien dit medium wel zitten om verder te behouden
maar dit is niet de grootste groep. Dit vervangt zeker niet een echt bezoekje! Over het gebruik van
Facebook waren de meeste cliënten het eens dat dit een goed kanaal is om het wonen en leven te
delen met familie.
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Tijdens deze bevraging komen zelden cliënten met dementie aan het woord omdat zij deze periode
anders beleven en uiten. De impact op hen is moeilijk meetbaar. Voor enkelen was het gemis van
familie duidelijk merkbaar, voor anderen was dit een rustige en meer gestructureerde periode.
Medewerkers ervaren dat deze periode vaak rust gaf aan personen met dementie door minder
verschillende gezichten en beweging op de afdeling.
Op het einde van de bevraging werd nog eens de algemene tevredenheid over de aanpak van de
coronacrisis bevraagd, de meesten staken de groene kaart omhoog om hun tevredenheid te
bevestigen.

“Het is hier beter dan elders!”

CLIËNTEN – WOONCENTRA FOCUS-PLUS
Begin september 2020 werd een digitale bevraging verspreid bij cliënten van Exalta | Focus-Plus. De
cliënten met een beperking wonen zelfstanding of met het gezin in aparte woningen in 4 wooncentra,
zij zijn budgethouders die ondersteuning krijgen in de activiteiten van het dagelijks leven. Van de 48
budgethouders of cliënten namen er 21 deel: 4 van Ename (Oudenaarde), 7 van Gent Noord, 3 van
Gent Zuid en 7 van Maldegem.
Bevraagde cliënten per wooncentrum
4
7

Ename
Gent Noord
Gent Zuid
Maldegem
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3

In de bevraging geeft 90% van de deelnemers aan dat zij tevreden tot zeer tevreden zijn over de
aanpak van Exalta vzw, in het bijzonder van Exalta | Focus-Plus. Ook het vertrouwen in de aanpak is
groot, op één na beantwoorden alle cliënten dat zij meestal of altijd vertrouwen hebben.
Vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis
1 0
Ja altijd

6

Ja, meestal wel
Af en toe
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Nee

De communicatie verloopt het best per brief of e-mail (70%) en enkele cliënten worden vooral
mondeling geïnformeerd door de medewerker.

“Contacteer ons regelmatig. Jullie zijn vaak onze spreekbuis en luisterend oor.”
Omtrent de handhygiëne is er eveneens een grote meerderheid van 71% van de cliënten dat
bevestigt nu meer de handen te wassen. Ook het gebruik van de mondneusmaskers, door zichzelf of
een medewerker, is voor de meesten niet belemmerend. Toch geven enkele cliënten aan dat zij
kortademig zijn, de communicatie moeilijk verstaanbaar is of de bril snel aanslaat met een masker aan.
Over de zin of onzin van het gebruik van een mondneusmasker is er een diverse mening.

“Ik ben zelf naar de directie geweest om te vragen dat de mondmaskers verplicht zouden
gedragen worden door alle bewoners want niet alle bewoners wouden
een mondmasker dragen.”
Bij de vraag of de cliënt zich soms onrustig heeft gevoeld naar aanleiding van de coronacrisis,
antwoordt 24% volmondig “ja”, 43% antwoordt “soms” en 33% zegt “nee”. Hoewel er toch vrij veel
onrust, angst of bezorgdheden waren, is de emotionele en mentale ondersteuning voor de meeste
cliënten niet noodzakelijk. Slechts 8 cliënten van de 21 deelnemers melden een nood aan
ondersteuning.

“Ik heb geen nood aan emotionele ondersteuning, maar ik heb wel het gevoel dat ik het
moeilijker heb dan ervoor. Ik kan dat genoeg delen, o.a. met de ADL en dat doet deugd.”
De bevraging voor cliënten van Exalta | Focus-Plus beëindigt met een invulvak om extra aanvullingen,
feedback of bedenkingen neer te schrijven. We pikken er een citaat uit met bemoedigende woorden
van een cliënt:

“Voort doen, gelijk we nu bezig zijn en als er een nieuw virus zou opduiken is het voor
ons allen van Exalta onze taak om goed de maatregelen op te volgen, die de regering ons dan
zal voorleggen. Maar laat ons allen hopen dat er geen nieuw virus komt opduiken, en hopend
dat er vrij snel een vaccin wordt gevonden voor het coronavirus.”

MEDEWERKER geeft kleur
De medewerkers van Exalta vzw kregen in juli 2020 de kans om hun stem te laten horen en hun
beleving of mening te delen in de bevraging naar aanleiding van corona.
155 medewerkers (van de 370) van alle wooncentra en het expertisecentrum dementie Paradox namen
vrijwillig deel aan de bevraging:
5 medewerkers van ECD Paradox in Gent
27 medewerkers van Exalta | Focus-Plus over verschillende locaties in Vlaanderen
29 medewerkers van Exalta | Morgenster in Sijsele
51 medewerkers van Exalta | Sint-Jozef in Gent
43 medewerkers van Exalta | Sint-Vincentius in Zaffelare
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Deelnemende medewerkers per organisatie
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Exalta | Sint-Vincentius
51

Medewerkers van alle diensten en afdelingen zijn vertegenwoordigd, ook alle functies zijn aanwezig.
De zorgkundigen zijn de grootste groep met 47 deelnemers en de keukenmedewerkers zijn met
slechts 3 medewerkers de kleinste groep van de deelnemers.
Verdeling functie van de medewerkers
47

Zorgkundige

27

ADL-assistent

22

Paramedicus, mdw animatie, leefgroepbegeleider, huismoeder

21

Verpleegkundige

11

Mdw administratie, mdw sociale dienst

8

Mdw huishoudelijke zorg/dienst

5

Mdw technische dienst
Directielid, dienst- of afdelingshoofd, teamverantw., stafmdw

4

Dementie-expert, vormingsverantw., projectmdw

4

Keukenmdw

3

Niet ingevuld

3

81% van de medewerkers is tevreden over de aanpak van de coronacrisis door Exalta vzw en geeft
een score van 7 of meer op 10. Zelfs 22% van de medewerkers geeft een score van 9 of 10. 19% van de
medewerkers is niet tevreden over de aanpak.
Tevredenheid over de aanpak van de coronacrisis
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score 9-10

De vraag over betrokkenheid en inspraak volgt diezelfde trend: Hoe makkelijk is het om
betrokkenheid en inspraak als medewerker los te laten en de opgelegde maatregelen te volgen vanuit
de overheid en experten? Hierbij geeft 24% een score van 9 of 10, 55% geeft een score van 7 of 8 en
21% vindt het moeilijk om te volgen.

“Het was nieuw voor iedereen, ik denk dan ook dat iedereen heeft proberen doen wat hij kon!”
Nieuwe afspraken bereiken de medewerkers het vlotst tijdens de mondelinge overdracht in het team,
via een collega of per e-mail. Voor medewerkers van Exalta | Focus-Plus werkt het programma ‘Teams’
nog altijd het meest efficiënt.
Gebruik van communicatiekanalen door medewerkers
Overdracht team/afdeling

77

Via een collega

76

E-mail

73

Dienstnota

58

Facebookpagina

40

Verslag crisisteam

32

Programma 'Teams'

22

Aanwezig op crisisoverleg

15

Brief voor cliënten

12

Website

10

Andere kanalen
Niet op de hoogte

6
1

De meeste medewerkers geven aan dat zij voldoende op de hoogte waren van veranderingen tijdens
de coronacrisis: 28% geeft een score van 9-10 en 47% geeft 7-8 op 10. 25% van de deelnemers geeft
aan niet altijd op de hoogte te zijn. Er is een grote tevredenheid over de juiste informatie, duidelijke
opmaak en eenvoudige taal in de communicatieacties. Bij de tevredenheid over de organisatie van de
testafnames en de communicatie over de resultaten van de test geven de meeste medewerkers een
score van 8 op 10.

“Graag eerst medewerkers inlichten omtrent wijziging van maatregelen. Zodat wij de juiste en
duidelijke info kunnen meegeven aan familie en bewoners. Bv. familie van bewoners was
rond bezoekregeling op de kamers eerder ingelicht dan de medewerkers.“
Omtrent het persoonlijk beschermingsmateriaal geeft 62% van de medewerkers aan dat er voldoende
materiaal aanwezig was. Medewerkers die tekorten melden, verwijzen naar de start van de uitbraak
van Covid-19 in Exalta | Morgenster. Hierbij was er vooral een tekort aan goede beschermschorten.
Anderzijds wordt ook een tekort aan mondneusmaskers aangevinkt bij aanvang van de coronacrisis.
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Aantal mdws die tekorten van persoonlijk
beschermingsmateriaal ervaren

Voldoende persoonlijk
beschermingsmateriaal ter beschikking
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17%

Handschoenen

11

62%

8

39

Gezichtsschermen
Oppervlakteontsmetting
Ik weet het niet

Op de vraag of je als medewerker goed op de hoogte bent van het correct gebruik van persoonlijk
beschermingsmateriaal, antwoordt 69% ‘ja’, heeft 24% een opfrissing nodig en geeft 7% ‘nee’ als
antwoord.

“Ik denk oprecht dat er heel veel inspanningen geleverd zijn om voldoende materiaal
in huis te halen. Waarvoor dank.”
Bezoeken verliepen volgens de medewerkers goed, de cliënten en familie leken tevreden. Toch geven
de meesten mee dat dit grote inspanningen vroeg voor het team. Over het gebruik van Skype zijn de
meeste medewerkers positief en zij zijn bereid om dit verder te zetten indien de vraag zich stelt. De
uitwisseling van boodschappen en de was scoort vrij goed, enkel 16% van de deelnemers was niet
tevreden. Zij melden dat de uitwisseling veel inspanningen vraagt van het team en stellen voor om dit
op vaste tijdstippen (in bepaalde organisaties) te organiseren.

“Het bezoek in de cafetaria was voor niemand een evidentie. Niet voor de bewoners,
niet de familie en vaak ook niet voor de begeleider. Het was vaak een vat vol emoties:
gemis, graag zien, deugddoend, bevreemdend, onwezenlijk, afstand, …”
63% van de medewerkers zegt volmondig ‘ja’ op de vraag ‘Heeft de coronacrisis een grote impact op
jou gehad?’. Vooral gevoelens van angst, verdriet en zenuwachtigheid worden aangevinkt in de
bevraging. De meeste medewerkers voelen zich voldoende ondersteund in deze crisis: 61%
antwoordt ‘ja’, 17% zegt “Ik had geen nood aan ondersteuning” en 22% voelt zich onvoldoende
opgevangen.
Voldoende ondersteuning binnen de
organisatie
17%
Ja
Nee
22%

61%
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Ik heb geen nood aan
ondersteuning

Er werden eveneens gepaste kanalen aangereikt voor psychosociale ondersteuning, maar 32% van de
medewerkers was onvoldoende op de hoogte van deze initiatieven. Medewerkers voelen echter veel
waardering van cliënten, collega’s en hun dienst- of afdelingshoofd.

“Gelukkig hebben we een prachtig team die elkaar goed ondersteund heeft
tijdens deze heftige periode.”
De grootste groep medewerkers (74%) vindt dat er voldoende scholing of informatieve kanalen zijn
aangeboden om kennis op te frissen of bij te leren over Covid-19, handhygiëne, hoest- en nieshygiëne,
isolatiemaatregelen, tips bij het poetsen, zorg bij cliënten met Covid-19, e.d. Hierbij ervaren de
medewerkers de affiches, instructiefilmpjes en vooral het mondeling toelichten als het meest
toegankelijk.
Op het einde van de bevraging was er ruimte voor extra opmerkingen, suggesties en ervaringen.
Enkele citaten van medewerkers:

“Ik vind dat de organisatie de veiligheid van zijn cliënten en medewerkers steeds voorop heeft gezet!”
“Niet vergeten dat er hier ‘s nachts ook personeel aanwezig was dat ook met vragen zat en
ongerustheid.”
“De richtlijnen veranderden soms dagelijks, waardoor we het gewoon niet meer konden volgen. Dus
we deden het niet fout! We wisten niet beter en deden allemaal gewoon ons best voor onze
bewoners.”
“Hopelijk komt er geen tweede piek, samen staan we sterk!”

Samen verSTERKen met FAMILIE
De bevraging naar aanleiding van corona werd in juli 2020 digitaal verstuurd naar 437 familieleden.
Deze personen konden de bevraging verder doorsturen naar andere familieleden waarvan de
organisatie geen e-mailadres had. Er namen 167 familieleden deel aan de digitale bevraging:
47 familieleden van cliënten van Exalta | Morgenster in Sijsele
62 familieleden van cliënten van Exalta | Sint-Jozef in Gent
58 familieleden van cliënten van Exalta | Sint-Vincentius in Zaffelare
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Verdeling deelnemende familieleden
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PARKEN (verdiep 1)

HOVEN en BLAISANTHUIS
(verdiep 0)

ZWANENHOF (verdiep 1)

MOLENHOF (verdiep 0)

5

WZC Sint-Vincentius

55% van de familieleden vindt dat het woonzorgcentrum de richtlijnen en maatregelen in het kader
van de coronacrisis zeer goed hebben uitgewerkt, zij geven een score 9 of 10. 35% van de
familieleden geeft hierbij een score van 7 of 8 op 10. Slechts 10% of 17 personen geeft een score van 6
of minder.
Tevredenheid over de aanpak van de coronacrisis
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De meeste familieleden geven aan dat ze vertrouwen hebben in de zorg en ondersteuning die het
woonzorgcentrum biedt aan de cliënten tijdens de coronacrisis: 93% geeft een score van 7 of meer op
10. Hiervan geeft zelfs 50% een 9 of 10, 7% heeft weinig of geen vertrouwen. Al ervaart de familie
minder betrokkenheid tijdens de periode dat het bezoek sterk gereglementeerd is: 28% van de
deelnemers geeft een score van 6 of minder.
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Gevoel van betrokkenheid door de familie
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Veel familieleden (78%) ondervinden voldoende psychosociale ondersteuning voor de cliënten
tijdens de coronacrisis. Toch kan het bezoek van familie of vrienden niet vervangen worden. Gevolgen
zoals eenzaamheid, verdriet, verwardheid, angst, vermagering en verminderde mobiliteit bij cliënten
worden opgesomd door familieleden. Voor de familie is de impact eveneens groot. Het gemis aan
fysiek contact, schuldgevoelens, bezorgdheid en ongerustheden wegen zwaar door.

“De afwezigheid van fysiek contact was voor ons beiden zwaar.”
Het uitwisselsysteem voor de was en boodschappen werd goed bevonden door de familie: 45% geeft
een score van 9 of 10 voor tevredenheid, 51% geeft een score 7 of 8, slechts 4% geeft een lagere
score. De meesten lezen de afspraken over het uitwisselsysteem in de e-mails, ook het gebruik van de
website en Facebook wordt bevestigd.
De tevredenheid over het bezoek is erg wisselend: 39% is zeer tevreden, 42% is tevreden en 19% is
minder tevreden of ontevreden (score 1-6). Deze vraag werd door 113 familieleden ingevuld, niet
iedereen kon op bezoek komen tijdens de afgelopen periode.
Tevredenheid over de bezoekregeling
100%
80%
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score 9-10

40%
20%

19%

0%
score 1 t.e.m. 6

Het bezoek verliep voor de meesten vlot, de afspraken waren duidelijk en de bezoekers werden goed
opgevangen voor, tijdens en na het bezoek. Maar het gebrek aan privacy, een slechte akoestiek in de
gemeenschappelijke ruimte, de afspraak van één vaste bezoeker, geen knuffels of zoenen, weinig
mogelijkheid tot weekend- of avondbezoek zorgden voor frustraties. Het gebruik van de digitale
agenda (83%) en de duurtijd van het bezoek (74%) worden door de ruime meerderheid positief
bevonden.
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“Bezoeken enkel tijdens de week is moeilijk. Ik moet daar telkens verlof voor nemen.
Dat is echt niet evident.”
De meeste familieleden gebruiken de e-mail (topfavoriet!), telefoon of website als
communicatiekanalen om zich te informeren.
Gebruik van communicatiekanalen door familie
E-mail

85%

Telefoon

59%

Website

35%

Contact tijdens de georganiseerde bezoeken

31%

Contact tijdens het uitwisselmoment van de was

24%

Facebook en Messenger
Andere kanalen
Geen, ik had geen informatie nodig

22%
4%
1%

De communicatie in de brieven wordt door bijna iedereen als juist, duidelijk, eenvoudig en voldoende
frequent ervaren. 81% van de familieleden vindt dat hij of zij voldoende op de hoogte is van het reilen
en zeilen in het woonzorgcentrum. 50% van de familieleden kijkt naar de nieuwsberichten op de
website. Ook de foto’s op de afgesloten pagina van de website wordt door 39% bekeken. 31% van de
deelnemers volgt de Facebookpagina van het woonzorgcentrum, hiervan volgen 17 familieleden de
Facebookpagina pas sinds de coronacrisis.
Het gebruik van videobellen wordt niet door elk familielid als positief ervaren. Slechts 54 familieleden
van deze bevraging gebruikten Skype als een communicatiekanaal voor contact met de cliënt, slechts
37 personen hiervan willen dit in de toekomst behouden. Voor sommige cliënten is dit medium te
verwarrend, soms was de wifi-verbinding onvoldoende of verliep het gesprek moeizaam door een
auditieve en/of visuele beperking.

“Nogmaals willen ik hier het gebrek aan wifi op de kamer aankaarten. Dit is niet meer van
deze tijd. Op deze manier worden de bewoners beperkt in hun contactmogelijkheden en dit
probleem zal alleen maar groter worden, de aankomende generatie bewoners zijn over het
algemeen zeer ervaren met computer, gsm, tablet. Zou erg zijn als die mensen dan ineens
hierin beperkt worden. Zou dringend iets mogen aan gedaan worden.”
Als laatste vraag was er de mogelijk om opmerkingen, suggesties of bekommernissen neer te pennen.
Enkele citaten van familieleden:

“Nood aan grotere creativiteit in de bezoekmogelijkheden en fundamenteel nood aan meer
personeel.”
“Ik kijk uit naar een verslag van deze bevraging; dit bij de verschillende doelgroepen. In elk geval onze
oprechte waardering voor alle inspanningen die jullie doen/deden tijdens deze complexe periode. We
hopen dat zich geen nieuwe uitbraak voordoet ondanks jullie optimale voorzorgsmaatregelen die
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(zoals ik vorige week zag) niet steeds in dank worden afgenomen door bezoekers. ;( Sterkte en dank
ook aan alle vrijwilligers!”
“Een pluim voor de grote inzet van IEDEREEN!”
We voelen een oprechte waardering van familie. Veel positieve en aanmoedigende woorden worden
in de bevraging neergepend. Er zijn ook frustraties die we niet altijd optimaal kunnen oplossen. Toch
ervaren we een grotere verbinding tussen familieleden en medewerkers. Dankzij de coronacrisis zijn
we dichter naar elkaar gegroeid en leren we elkaar beter kennen. Dat nemen we mee naar de
toekomst!

“Doe zo voort. Voor niemand een gemakkelijke tijd.
Laat ons verdraagzaam zijn.”

Met dank aan alle deelnemers van de bevraging!
Dankzij uw inbreng gaan we aan de slag om de kwaliteit van wonen en leven
voor de cliënten beter te maken en wordt onze baseline ‘jij telt’ versterkt.
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