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Souhaitez-vous lire ce rapport annuel en néerlandais ?  
Téléchargez-le et lisez-le sur notre site web.

www.magnolia-jette.be

VOORWOORD
van de directie

Helaas voelen we op dit moment nog volop de gevolgen van de COVID-19-pandemie. 
In 2020 overspoelde dit verschrikkelijke virus de ganse wereld en ook Magnolia bleef 
niet gespaard. Het was een moeilijk jaar met een rollercoaster aan emoties. 

Samen met een ijzersterk team hebben we naar omstandigheden de beste zorgen gegeven 
aan onze bewoners. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Onze bewoners en 
personeel werden als één van de eersten in België gevaccineerd en binnen de muren van 
Magnolia zetten we elke dag stappen naar een normaal leven met meer vrijheden. 

Het vorige jaarverslag van 2019 staken we al in een nieuw kleedje. Nu trekken we deze 
lijn helemaal door. Op de volgende pagina’s ontdekken jullie de belangrijkste zaken van 
het afgelopen jaar. We hebben gekozen voor een goed evenwicht tussen feiten, verhalen 
en cijfers met focus op de kwaliteit van onze zorg. Die staat al vanaf het ontstaan van 
Magnolia centraal net zoals in dit jaarverslag. 

Dit nieuwe jaarverslag is opgebouwd rond vier thema’s: feiten en cijfers, kwaliteit van zorg, 
personeel en verhalen in de kijker. Deze onderwerpen worden aangevuld met Magnolia in 
de pers en een blik op de toekomst. 

Ga dus nu op ontdekking in de leefwereld van Magnolia. 

Kwaliteit  
van zorg

Feiten  
en cijfers

In de  
kijker

Personeel
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Erkenning: situatie in 2020

Rustoord
Het rustoord is erkend onder het nummer PE 3005 voor de huisvesting van 200 bejaarden. 
De erkenning volgens de “normen waaraan de bicommunautaire Brusselse rustoorden 
moeten voldoen” werd in 2017 verlengd voor het ROB gedeelte tot 7 augustus 2023. 

Rust- en verzorgingstehuis
Het rust- en verzorgingstehuis (RVT) is erkend onder het nummer VS/BRU/116 tot 31 december 
2020 voor 130 bedden. Deze 130 bedden zijn inbegrepen in de 183 rustoordbedden (ROB). 
RVT-bedden worden beter gefinancierd dan ROB-bedden. De aanvraag voor de verlenging 
van erkenning werd ingediend. We wachten op het verslag van de inspectiediensten. 
Intussen wordt de erkenning stilzwijgend verlengd.  

Residentie Magnolia
De residentie Magnolia (woningen voor bejaarden) is erkend onder het nummer 123.010.612 
PE 3145 voor 34 flats tot 30 oktober 2024. 

Raad van bestuur
• Voorzitter: A. Goris
• R. Vervoort 
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• E. Allaeys
• P. Lambrechts 

Beheer van VZW Magnolia

Algemene vergadering
• Voorzitter: A. Goris
• R. Vervoort
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• C. De Vits
• A. De Block
• M. Brismoutier
• E. Allaeys
• P. Lambrechts 

Wij staan ten dienste van onze bewoners

RAAD VAN BESTUUR

Katrijn Van Rossem
DIRECTEUR

Korine Manducka
ZORG

Annelien Vanmalcot
ZORG

Jean-Marc Willame
FINANCIËN EN  
ADMINSITRATIE

Chris De Vits
LOGISTIEK EN  
ONDERHOUD

Serge Deck
TECHNISCHE 

DIENST  
EN PREVENTIE

Zorgdiensten

Bewonerszorg

Paramedisch

Zorgdiensten

Bewonerszorg

Paramedisch

Boekhouding

Administratie

Informatica

Onderhoud

Economaat

Logistiek

Technische dienst

Preventie
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Evolutie van de prijzen in het rusthuis en RVT

Basisprijzen (dagprijzen in €)

8/2014 1/2016 1/2019
K1 B 51,24 51,92 53,22
K1 B groot 57,34 58,10 59,55
K1 B Luxe 68,5 69,15 70,88
K1 B douche 60 60,57 62,08
K2 B luxe 48 48,46 49,67
K2 B 44,84 45,44   46,57
K3-4 B* 41,35 41,90 * 42,95

*De prijs voor K3-4B is een uitdoofscenario. Dit zijn bewoners die vroeger in een drie- of vierpersoonskamer verbleven, 
maar verhuisd zijn naar een tweepersoonskamer omdat Magnolia geen drie- of vierpersoonskamers meer heeft. 
Zij hebben hun oude prijs (geïndexeerd) weliswaar behouden. 

Bedrag van het RIZIV-forfait 

01.06.2017 
tot  

31.12.2017

01.01.2018  
tot  

31.12.2018

01.01.2019  
tot  

31.12.2019

01.01.2020 
tot 

29.02.2020

01.03.2020 
tot 

31.12.2020

01.01.2021  
tot  

31.12.2021

61,19€ 61,82€ 63,29€ 57,05€ 58,18€ 62,98€

Het RIZIV-forfait is een bedrag dat Magnolia krijgt per dag, per aanwezige bewoner. Het 
bedrag is afhankelijk van de zorgtegraad van de bewoners en van het personeelsbestand. 

Zoals verwacht ligt het forfait in 2020 lager dan de vorige jaren door de opening van 
17 bijkomende bedden in september 2019. 

In 2021 ligt het forfait opnieuw in lijn van de jaren vóór 2020.

Supplementen ten laste van de bewoners
De basisprijzen dekken alle kosten voor gewoon verblijf en gewone verzorging.  
Het RVT- en RH-forfait is de vergoeding voor bijkomende personeels- en werkingskosten 
voor de invalide bewoners. Supplementen: 

• apotheek
• diensten als pedicure, kapper
• remgelden op honoraria (kine, dokter)
• wassen van privé-linnen (kleding)
• TV, telefoon

Bewoners

Gemiddeld aantal bewoners  
over het jaar
De bezetting wordt uitgedrukt in RIZIV-
bezetting en in bezetting van de kamers. 

De RIZIV-bezetting is de bezetting volgens 
het aantal werkelijk aanwezige bewoners. 
Deze bezette dagen worden betaald via de 
mutualiteiten a rato van een forfait per dag 
per aanwezige bewoner. Deze “subsidie” 
dient hoofdzakelijk voor de financiering van 
het norm personeel. 

De bezetting van de kamers is de bezetting 
op basis van het aantal kamers dat in 
gebruik is. Zo kan het zijn dat een bewoner 

zijn kamer wel bezet, maar in realiteit tijdelijk 
in het ziekenhuis of bij familie verblijft. Ook 
na overlijden hebben de nabestaande nog 
14 dagen de tijd om de kamer te ontruimen. 
Ook in deze 14 dagen is de kamer nog bezet. 

De RIZIV-bezetting zal meestal iets lager 
liggen dan de effectieve bezetting van de 
kamers. 

2020 2019
RIZIV 160.5 175.3
kamers 163.8 179.3
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Investeringen
De COVID-19-pandemie heeft een serieuze 
rem gezet op de investeringen. De focus 
lag volledig op de organisatie van de 
zorg. Bovendien was het gedurende heel 
wat maanden niet mogelijk om externe 
leveranciers toe te laten tot de gebouwen 
van Magnolia. 

Toch hebben we nog voor meer dan 

€300.000 aan investeringen gedaan in 
2020. De belangrijkste uitgaven waren voor 
de renovatie van de kamers (€123.000), 
de renovatie van Forsythia gelijkvloers 
(verlichting, vloer en schilderwerken in de 
gangen) voor €36.000, de investering in 
toegangscontrole en beveiliging (€37.000), 
de aanschaf van nieuwe koffie apparaten 
(€12.800), informatica (€12.500) en de 

+ €300.000

€36.000€123.000 €37.000 €12.800 €12.500 €5.500

Zorgvisie in Magnolia

Kwaliteit 

Continue 
verbetering Personeel 

Contact

BEWONER 
CENTRAAL

In elke beslissing die we nemen zetten we 
de bewoner(s) centraal.

KWALITEIT
We bieden een warme thuis voor ouderen.
We bieden veilige, effectieve en 
klantgerichte zorg op maat.
Iedere persoon is uniek.

CONTACT
Het dagelijks contact met het 
zorgpersoneel van de afdeling, het contact 
met familieleden, een gezellige babbel in 
de tuin, een WhatsApp-gesprek in tijden 
van de COVID-crisis, een bezoek van het 
paramedisch team, … er is nooit een saai 
moment in Magnolia. 

CONTINUE VERBETERING
Via verschillende kanalen werken we con-
stant aan verbetering: uniformisatie, inves-
teringen, modernisering, aanpassingen en 
bijsturingen van de dagelijkse organisatie, 
… We staan niet stil, we zijn klaar voor de 
toekomst. 

PERSONEEL
We omkaderen het personeel in een 
professionele omgeving. We zijn een hechte 
groep met een familiale ingesteldheid. 
Ze krijgen de mogelijkheid om de best 
mogelijke zorgen aan te bieden.
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Samen zorgen we voor onze bewoners

Aantal ingeschreven personeelsleden in het personeelsregister op jaarbasis 

(in voltijdse equivalenten gemiddeld op jaarbasis per functie)
We zien een kleine afname in aantal voltijdse equivalenten tussen 2019 en 2020. De daling 
van de bezetting van de kamers heeft ook zijn impact op het aantal personeelsleden 
in dienst. 

  2019 2020
verpleegkundige A1 12,48 11,61
verpleegkundige A2 15,19 14,46
zorgkundige 45,45 43,72
kinesit 3,09 3,16
ergotherapeut 2,24 1,16
logopedist 0,42 0,48
andere paramedici/reactivatie 2,69 3,12
Maribel & ex-DAC’s 0,00 0
IFG 0,00 0
reference dementie 0,50 0,38
vervanging ELP 0,00 00,00
logistieke hulp 2,77 1,25
onderhoud 12,86 13,37
keuken 9,83 9,05
technische dienst 4,12 4,01
andere 9,91 12,81
Totaal 121,56 118,45

Opleidingen
Onze personeelsleden krijgen de moge-
lijkheid om rond diverse thema’s opleidin-
gen te volgen. Het opleidingsplan herzien 
we jaarlijks.

We leggen telkens het accent op een 
thema dat leeft in de afdelingen of op 
een opleidingsnood die gedetecteerd 
werd door de verantwoordelijken van de 
afdelingen.

Voor 2020 lag de klemtoon voor opleidin-
gen op:

• Hygiëne en veiligheid 
 – Preventie 
 – Handhygiëne
 –  Correct gebruik beschermings-

materiaal 
 – COVID-pandemie

• Communicatie en samenwerking 
(noteren in zorgdossier, 
conflicthantering, …)

• Technische kennis van computer-
programma’s (Geracc, bestellen 
medicatie, …)
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Samen met een aantal mensen 
BLIKKEN WE TERUG OP 2020

“Ondanks de moeilijkheden in 2020 heeft iedereen, verantwoordelijk en collega, 
samen gewerkt altijd in het belang van het welzijn van onze bewoners. Alle activiteiten 
werden aangepast. Maar we hebben vooral het accent gelegd op de psychologische 
ondersteuning van onze bewoners zodat ze zich zo goed mogelijk voelen bij ons.

We hebben ons maximaal ingezet om hen troost te bieden, hen te verzorgen en 
een luisterend oor te bieden. Allemaal samen hebben we gevochten en zijn we er in 
geslaagd deze beproevingen te overwinnen met een positieve ingesteldheid.

In 2020 zijn we gestart met restaurant comités en bewonersparlementen met telkens 
een afgevaardigde van elke dienst. De laatste twee edities, eentje gebeurde online, 
hebben we ook familie uitgenodigd.“

Christel, verantwoordelijke paramedisch team

“De bewoners zijn ge-
motiveerd om activitei-
ten in groep te doen. 
Ook tijdens de Corona- 
periode hebben we dit 
kunnen verwezenlij-
ken bijvoorbeeld door 
de gymnastiek in de 
tuin te laten doorgaan 
met de nodige afstand. 
Ook onze nieuwe pe-
tanquebaan was een 
enorm succes!” 

kinesist bij Magnolia

“In tijden van social distance was het extra belangrijk 
om verbinding te creëren tussen mensen, tussen de 
bewoners, werknemers en families. De psychologen 
hadden hierin vooral een ondersteunende rol. Zij 
boden een luisterend oor en samen met de bewoners 
zochten ze naar een gepaste begeleiding. Dit 
hebben we onder andere gedaan door WhatsApp-
videogesprekken te houden tussen onze bewoners 
en hun familieleden. Door verbonden te blijven 
met de omgeving konden mensen hun gevoelens 
van toenemende angst, onrust en stress ontladen. 
We zijn altijd beschikbaar gebleven zelfs tijdens 
weekends en feestdagen omdat wij het cruciaal 
vinden om zorgcontinuïteit aan te reiken in deze 
moeilijke tijden.” 

Khouloud en Amal,  
psychologen Paramedisch team
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“Jacques is onze pastorale medewerker. 
Voor de covid crisis had hij een koor 
opgericht dat vieringen op zondag in 
de kapel opluisterde. In februari 2020 
werd alles anders. Jacques moest op 
zoek naar pastorale alternatieven, 
bijvoorbeeld individueel gebed, 
bewoners regelmatig bezoeken op 
de kamers. Op 1 november werd 
een herdenkingsdienst gehouden 
voor de overleden bewoners. Deze 
dienst werd gefilmd en op Facebook 
geplaatst, om familieleden zoveel 
mogelijk te betrekken. Jacques is al 
die tijd enthousiast zijn job blijven 
doen. Hij wil zo snel mogelijk alles 
weer normaal hebben, want al die tijd 
niets doen was geen optie!” 

Artikel uit Kerk en Leven

“Mijn toppriotiteit is de begeleiding 
en opvolging van de bewoners met 
coganitieve problemen en de on-
dersteuning van hun familieleden. Ik 
neem actief deel aan de pluridiscipli-
naire vergaderingen en familie-part-
ner-in-zorg-gesprekken. Hieruit bleek 
dat mantelzorgers nood hebben om 
hun verhalen uit te wisselen en elkaar 
te ontmoeten. Dit zorgde voor de ge-
boorte van «Oase», een regelmatige 
ontmoeting voor iedereen die van 
dichtbij betrokken is bij de begelei-
ding van een naaste met cognitieve 
problemen.” 

Suzanne Aerts, 
referentiepersoon dementie

Vrijwilligers
Magnolia kan rekenen op de steun van 
een twintigtal vrijwilligers voor het welzijn 
van onze bewoners. Voor deze vrijwilligers 
werken we samen met drie organisaties: 
VolontR, Present en Het Rode Kruis. Tijdens 
dit speciale COVID-jaar hebben extra vrij-
willigers zich ingezet via het speciaal opge-
richte platform “Covid-Solidarity”. Vanuit 
alle hoeken van Brussel kwamen zij onze 
bewoners helpen, altijd met een glimlach 

en een grote dosis vrijgevigheid. Zij bege-
leidden onze bewoners met de maaltijden, 
hielden hen gezelschap, boden een luiste-
rend oor, gingen met hen wandelen in de 
tuin en zorgden voor hun welzijn.

Deze vrijwilligers hebben zich geënga-
geerd bij Magnolia omdat zij van mensen 
houden en zich wilden inzetten voor oude-
ren in moeilijkheden die soms geïsoleerd 
leefden van familie.

±20
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Toekomst
Het is meer dan ooit het moment om 
voorwaarts te kijken en plannen te maken. 
De  COVID-pandemie wordt dag na dag 
meer bedwongen en een “normaal” leven 
ligt opnieuw binnen handbereik. We heb-
ben gedurende 18 maanden de pauzeknop 
ingedrukt voor heel wat van onze projec-
ten maar ondertussen nemen we de draad 
weer helemaal op. 

Ondervoeding in rustoorden is een al-
gemeen gekend probleem. In Magnolia 
zoeken we proactief naar de oorzaken en 
pakken ze fundamenteel aan. Zo zijn we in 
2020 gestart met een campagne voor de 
verbetering van de tand- en mondhygië-
ne in samenwerking met Dentalmobilis. In 
2021 gaan we hier uiteraard mee verder. In 
samenwerking tussen onze Coördinerend 
Raadplegend Arts Dr. Mark Huylebroeck en 
onze diëtiste gaan we het gewicht van onze 
bewoners systematisch opvolgen. Bij on-
gewenst gewichtsverlies koppelen we hier 
meteen een actieplan op maat aan vast. 

In juni 2021 voorzien we een overstap naar 
een nieuwe leverancier van de bewoners 
medicatie. De medicatie zal dagelijks en 
volledig geïndividualiseerd toekomen. Zo 
is er nog minder kans op fouten en krijgen 
onze verpleegkundige meer tijd voor per-
soonlijk contact met de bewoners. 

Er staan nog heel wat renovaties gepland 
in 2021. De dienst Acacia werd volledig 
gerenoveerd begin 2021. Ook worden de 
badkamers en de verpleegpost van de 
dienst Forsythia onder handen genomen 
en schieten de plannen voor de uitbreiding 
van de  leefruimte van de dienst Acacia al 
prima op. 

In 2015 zijn we gestart met de systemati-
sche renovatie van alle kamers van onze 
bewoners. Bij een grondige renovatie van 
de kamers werd al een nieuwe vloerbe-
kleding geplaatst, het sanitair vervangen, 
een plaats besparende badkamerdeur ge-
plaatst en kreeg alles een nieuwe laag verf. 
Zo kunnen de kamers er weer tegen voor 
de komende jaren. De renovatie van de 
laatste 15 kamers staan momenteel op de 
agenda en we hopen deze voor het einde 
van 2021 allemaal in een nieuw kleedje te 
steken. 

Wanneer we nog wat verder vooruit kij-
ken, staat de renovatie van het dak van 
het hoofdgebouw en van de dienst  Begonia 
op de planning. 

Zoals jullie zien heeft Magnolia nog veel 
plannen voor de toekomst waarbij we altijd 
het welzijn van onze huidige en toekomsti-
ge bewoners centraal stellen.

Magnolia VZW
02/421.00.20

Leopold I straat 314 - 1090 Jette
www.magnolia-jette.be
info@magnolia-jette.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/magnolia1090jette/

Foto’s: eigen beeldbank + Intergalactic – Gilles de Boncourt
Grafische vormgeving: Gonzzz – Nele Van Poucke

Coördinatie: Annelies Van Keymeulen
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