Exalta vzw heeft enkele bijzondere weken achter de rug. 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 resultaten zijn in een notendop
gebundeld in deze folder en de uitgebreide samenvatting kan u
nalezen op de website.
Indien u geen digitaal kanaal kan raadplegen, vraag dan gerust
een papieren versie aan de receptie of de verantwoordelijke.
Veel leesplezier!
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RESULTATEN
infocorona@exalta.be

BEVRAGING

www.focusplus.be
www.sintvincentius.be
www.sintjozef-gent.be
www.wzcmorgenster.be
www.dementie.be/paradox

NAAR AANLEIDING VAN
DE CORONACRISIS

MEDEWERKER geeft kleur
De medewerkers van Exalta vzw kregen in juli 2020 de kans
om hun stem te laten horen. 155 medewerkers namen vrijwillig
deel aan de bevraging. Medewerkers van alle diensten en
functies zijn vertegenwoordigd. 81% van de medewerkers is
tevreden over de aanpak van de coronacrisis door Exalta vzw.
Zelfs 22% van de medewerkers geeft een score van 9 of 10.
"Het was nieuw voor iedereen, ik denk dan ook
dat iedereen heeft proberen doen wat hij kon!"

CLIËNT heeft de regie
In juli 2020 gingen gebruikersraden door in de woonzorgcentra.
In totaal hebben 78 cliënten deelgenomen aan een bevraging
over de afgelopen coronacrisis tijdens deze gebruikersraden.
Cliënten van Exalta | Focus-Plus namen deel aan een digitale
bevraging.
De meeste cliënten vinden dat Exalta vzw 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. Indien
mogelijk worden cliënten gevraagd om mee te denken bij het
uitrollen van de maatregelen vanuit de overheid.
"Jullie hebben dit goed gedaan, we moeten luisteren
want het was zeer moeilijk en strenge maatregelen waren nodig."
Volgens de meeste cliënten is er voldoende emotionele en
mentale ondersteuning. Voor velen was het een beangstigende
periode. De cliënten ervaren het gemis van familie en vrienden
tijdens de lockdown als het moeilijkst.
"Het is moeilijk met zo’n mondmasker,
in het begin was het ook angstaanjagend."
Tijdens deze bevraging komen zelden cliënten met dementie aan
het woord omdat zij deze periode anders beleven en uiten. We
ervaren dat deze periode vaak rust gaf aan personen met
dementie door minder verschillende gezichten en beweging op
de afdeling.

Nieuwe afspraken bereiken de medewerkers het vlotst tijdens
de mondelinge overdracht in het team. Er is een grote
tevredenheid over de communicatie.
Omtrent het persoonlijk beschermingsmateriaal geeft de
meerderheid aan dat er voldoende materiaal aanwezig was.
Medewerkers die tekorten melden, verwijzen naar de start van
de uitbraak van Covid-19 in Exalta | Morgenster.
"Ik denk oprecht dat er heel veel inspanningen geleverd
zijn om voldoende materiaal in huis te halen.
Waarvoor dank."
De meeste medewerkers geven aan dat de coronacrisis een
grote impact heeft gehad op hun dagelijkse leven en werk.
61% van medewerkers voelt zich voldoende ondersteund in
deze crisis.
"Gelukkig hebben we een prachtig team die elkaar
goed ondersteund heeft tijdens deze heftige periode."

Samen verSTERKen met
FAMILIE
De bevraging naar aanleiding van corona werd in juli 2020
digitaal verstuurd naar 437 familieleden. Er namen 167
familieleden deel.
De meeste familieleden geven aan dat ze vertrouwen hebben in
de zorg en ondersteuning voor de cliënten tijdens de
coronacrisis: 93% geeft een score van 7 of meer op 10. Hiervan
geeft zelfs 50% een 9 of 10.
Familieleden (78%) ondervinden voldoende psychosociale
ondersteuning voor de cliënten tijdens de coronacrisis. Toch kan
het bezoek van familie of vrienden niet vervangen worden. Het
gemis aan fysiek contact weegt zwaar door.
"De afwezigheid van fysiek contact was voor ons beiden zwaar."
De tevredenheid over het bezoek is erg wisselend. Het bezoek
verliep voor de meesten vlot, de afspraken waren duidelijk en de
bezoekers werden goed opgevangen. 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.
"Bezoeken enkel tijdens de week is moeilijk. Ik moet daar
telkens verlof voor nemen. Dat is echt niet evident."
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."

#jijtelt
#samentegencorona

