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De man die ik zo lang gekend heb, is in feite al verdwenen
Thuis zorgen voor een man met dementie, je kan het niet alleen ...
Thuis zorgen voor een persoon met 
dementie: alleen wie steun krijgt van 
familie of vrienden houdt het vol. 
‘Onze zoon en mijn zus komen elke 
zondag langs. Anders was het niet 
houdbaar.’

Francis Albert (71) kreeg vijf jaar geleden 
te horen dat hij frontaalkwabdementie 
heeft: een vorm van dementie die niet 
alleen het geheugen, maar ook het 
gedrag aantast. ‘Achteraf besef je dat 
het al veel langer bezig was. Je maakt 
jezelf wijs dat het niet waar is. Je denkt: 
hij is depressief omdat hij gestopt is met 
werken’, zegt zijn vrouw Jacqueline 
Goossens (69). ‘Intussen doet de ziekte 
sluipend haar werk.’

Francis en Jacqueline wonen in Tremelo. 
Zes dagen in de week brengt ze hem ’s 
morgens naar het dagcentrum van De 
Wingerd in Leuven. ’s Avonds haalt ze 
hem weer op. ‘Telkens een uur rijden, 
maar dat heb ik ervoor over, want de 
rest van de dag is dan voor mij’, zegt 
Jacqueline. ‘Bovendien gaat Francis er 
graag naartoe.’

‘Ik zou het niet meer uithouden als 
hij alle dagen thuis was. Een normaal 
gesprek zit er niet meer in. Hij legt 
voortdurend beslag op mij, en herhaalt 
almaar dezelfde vragen. De man die ik 
zoveel jaren gekend heb, is in feite al 
verdwenen.’

Thuis zorgen voor chronisch zieken is 
een lastige opdracht. Als die ziekte 
dementie is, wordt het nog zoveel 
pijnlijker, omdat de zieke zelf almaar 
minder kan meepraten. Het is daarom 
des te belangrijker om mantelzorgers 
van personen met dementie goed te 
ondersteunen, zegt de Amerikaanse Mary 
Mittelman, hoogleraar aan de universiteit 
van New York, die deze maand op diverse 
plaatsen in ons land als gastspreker 
optreedt. ‘Wie zich emotioneel en 
sociaal gesteund voelt, houdt het langer 
vol.’

Mittelman heeft zowat haar hele loopbaan 
gewijd aan een ondersteuningsmodel 
voor mantelzorgers, dat ze ook 
wetenschappelijk onderbouwd heeft. De 
kern daarvan: vier familiesessies, waarin 
een coach nagaat of ieder familielid wel 
beseft dat vader of moeder ernstig ziek 

is, en waarin ieder wordt aangesproken 
op wat hij of zij kan doen om de zieke 
én de mantelzorger te ondersteunen. Er 
is ook een telefonische hulplijn waarop 
mantelzorgers dag en nacht kunnen 
bellen.

Beter dan medicijn
Mittelman: ‘In onze controlegroep was er 
een vrouw die haar man met dementie 
naar een woonzorgcentrum overplaatste 
“omdat haar zoon nooit hielp”. Omdat 
wij de familie niet begeleid hadden, 
wisten we niet waarom: wilde hij niet 
helpen, of had zijn moeder het hem 
nooit gevraagd?

‘Door onze interventie kon de verhuizing 
naar een woonzorgcentrum gemiddeld 
met anderhalf jaar verdaagd worden. 
Mantelzorgers voelden zich gesteund door 
hun naasten, verkeerden in een betere 
fysieke conditie en reageerden minder 
heftig op het gedrag van de persoon 
met dementie. Ze voelden zich minder 
depressief, ook bij de verhuizing van hun 
familielid naar het woonzorgcentrum. 
Geen enkel medicijn kan bij dementie 
zo’n verschil maken!’

Francis, de man van Jacqueline, gaat zes 
dagen in de week naar het dagcentrum, 
maar op zondag blijft hij thuis. ‘Elke 
zondag komt onze zoon, en ook mijn 
zus’, zegt ze. ‘Ik krijg veel hulp van hen. 
Anders zou ook dat niet meer lukken. 
Hoelang we zo kunnen doorgaan, weet 
ik niet. Je weet maar één ding bij 
dementie: dat de toestand nooit blijft 
zoals hij was.’

Hoe gaat het ’s nachts? 
‘Er is een tijd geweest dat hij om één 
of twee uur ’s nachts opstond om aan 
zijn dag te beginnen. Nu is het meestal 
halfzes, zes uur. Dan doet hij het licht 
ergens aan, en moet ik het weer uitdoen. 
Als hij echt niet meer wil slapen, moet 
ik mee opstaan om hem te helpen bij het 
douchen. Ik sluit de kleerkast af, zodat 
hij zich ’s nachts niet kan aankleden. 
Want anders staat hij meteen al klaar 
bij de deur om te vertrekken naar het 
dagcentrum! Als ik hem geholpen heb, 
ga ik weer in bed liggen. Ik doe de deur 
dicht en slaag er meestal wel in om nog 
een uurtje door te slapen. Francis komt 
elke tien minuten kloppen, maar ik heb 
goede oordopjes. Je moet wat creatief 
zijn...’

De tranen stromen
Jacqueline heeft in Leuven de tiendelige 
psycho-educatiecursus ‘Dementie, en 
nu?’ gevolgd: een initiatief van het 
Expertisecentrum Dementie dat op 
diverse plaatsen in Vlaanderen wordt 
aangeboden en dat mee geïnspireerd is op 
de visie van Mittelman. Het pakket wordt 
vandaag ook in Nederland gelanceerd, 
het zit daar mee in het aanbod van een 
grote zorgverzekeraar.

Jacqueline is ook zelf coach geworden 
en begeleidt nu andere mantelzorgers. 
‘Vroeger zou ik gedacht hebben: dat is 
niets voor mij, want ik ben erg rationeel. 
Toen ik erheen ging, voelde ik al snel dat 
er veel in me opborrelde. Ik zie het ook bij 
andere deelnemers: ze voelen schroom 
om eraan te beginnen. Ondanks alle 
inspanningen blijft dementie een taboe. 
Eens ze er zitten, stromen de tranen. 
Logisch, want het is verschrikkelijk om 
mee te maken. In heel mijn leven is me 
niets ergers overkomen dat de dementie 
van mijn man. In de groep leer je hoe 
je er beter mee om kunt gaan. Als je er 
alleen mee blijft zitten, vreet het je 
op!’

De Standaard 26 april 2018 – Veerle Beel

Francis en Jacqueline op reis in Sicilië.
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De naam Wingerd en de Wingerdstraat 
verwijzen naar de vele wijngaarden 
die hier 500 tot 600 jaar geleden in 
de buurt waren aangeplant. Andere 
straatnamen in de omgeving, zoals 
‘Ten Wijngaard’, ‘Wijnpersstraat’ en 
’s Hertogenwijngaard’, doen dat ook 
net als de eermalige Wijngaardpoort 
(tegenwoordig Brusselse poort 
geheten) en het Wijnpershuis (thans 
het hoofdgebouw van het Provinciaal 
Instituut voor Techniek, Tuin- en 
Landbouw).

Het waren de adel en de religieuze 
gemeenschappen die de wijngaarden 
aanlegden.

De hertog, met zijn burcht op de 
Cesarsberg, verbouwde hier zelfs ooit 
meer dan 4,5 hectare wijndruiven 
en hij bouwde een wijnpers rond het 
Brouwershuis. Ook de Sint-Geertrui-
abdij bezat talrijke wijngaarden 
en had haar eigen wijnpers in het 
Wijnpershuis. Er waren ook heel 
wat Leuvense privétuinen waar men 
druiven teelde. In de 16de eeuw was 
een groot deel van het Leuvense 
grondgebied, zich uitstrekkend van aan 
de huidige Tervuurse poort tot op de 
Keizersberg, met wijnstokken beplant. 
De kopergravures van cartograaf Frans 
Hogenberg (Mechelen, 1535 – Keulen, 
1590) getuigen daar vandaag nog van. 

Verpachten van Wijngaarden

De aangeplante wijnstokken van de heer 
en de abdij zorgden niet alleen voor de 
noodzakelijke hoeveelheid wijn, maar 
brachten ook pachtgelden, cijnsrechten 
en tienden op. De wijngaarden 
verschaften tewerkstelling en de 
pachters moesten naast het leveren van 
een hoeveelheid wijn ook een aantal 
onderhoudsverplichtingen vervullen. 
Het boek “Opvelp door de eeuwen 
heen”, van Koen Herregods, toont een 
pachtovereenkomst uit 1557 tussen Jan 
vanden Timple en de Heer van Opvelp. 
Daarin staat beschreven:
• Hij sal moeten leeveren XX kerren 

voedermest op den wijngert.
• Hij sal moeten allejaeren staecken 

V duysent staecken.

• Hij sal moeten onderhouwen wel 
ende hoffelijck op zijnen cost ende 
last VI goede cuepe en die persse.

• Hij sal thuys wel ende hoffelijck 
onderhouwen.

• Hij sal moeten die strate maken 
en oech die poerte onderhouwe op 
zijnen cost.

Het pachtgeld zal ieder jaar worden 
betaald aan de rentmeester op Barnisse, 
1 oktober, feest van Sint-Bavo. Die 
rentmeester hield er toezicht op dat de 
overeenkomst tussen de pachter en de 
heer nauwegezet werd nageleefd.

Evolutie in de wijnbouw

Reeds vanaf 1100 was er interesse voor 
de wijnproductie in het Leuvense, niet 
alleen bestemd voor consumptie, maar 
ook voor liturgisch én medicinaal gebruik. 
Tijdens de jaren 1400 – 1500 bereikte de 
wijnbouw in het gebied rond De Wingerd 
zijn hoogtepunt. Na 1500 daalde de 
productie als gevolg van de – toen al – 
klimaatsveranderingen met misoogsten 
tot gevolg. De godsdienstoorlogen 
zorgden voor een toenemende vraag 
naar graan, niet alleen voor brood, maar 
ook voor het brouwen van bier. 

De brouwerijen schoten als padden-
stoelen uit de grond. Die bleken 
rendabeler en wijn werd stilaan een 
drank voor de rijken; de gewone burger 
en de soldaten dronken bier.

Na 1600 werden de meeste gronden 
omgeschakeld van wijngaarden 
naar akkerland, boomgaarden en 
tuinbouwteelten, die meer winstgevend 
bleken en een zekerdere oogst gaven. 
Tegen het einde van de 17de eeuw was 
de wijnbouw in en rond Leuven nagenoeg 
volledig verdwenen.

De laatste jaren tracht men, technisch 
begeleid door de Hagelandse 
Wijnbouwersverenging oa. in de 
proeftuinen van Provinciale school  
“De Wijnpers” ook hier terug met 
wijnbouw te starten.

Marcel Herregods

Bent u naast de petanquebaan al eens 
op het nieuwe bistroterras komen 
zitten, onder de parasols die prachtig 
schitteren in de eerste zon. Dat wordt 
genieten deze zomer en niet alleen 
daar bij het Grand Café, we hebben 
voor de Zorgflats en Woning 9 tot 16 
een nieuwe tuin ontworpen die de 
eigen mogelijkheden van mensen 
met dementie moet maximaliseren: 
bewegingsvrijheid, autonomie, ruimte 
voor ontmoeting en experiment staan 
daarbij centraal.

De binnentuin werd nog niet 
heraangelegd, nadat er een bouwkraan 
had gestaan voor de uitbreidingswerken 
vorig jaar. Hoogtijd dus om ook dat 
varkentje te wassen. De aannemer zou 
eind april starten zodat de werken nog 
voor Moederdag klaar konden zijn. Zou… 
want door onvoorziene omstandigheden 
ging de eerste spade pas een weekje 
later in de grond. 

Ondertussen werd er elders wel al stevig 
doorgewerkt aan de realisatie van een 
“Meditatietuin” bij de stille ruimte. 
Een aantal onvermoeibare vrijwilligers, 
ijverige collega’s én enthousiaste 
bewoners legden onder supervisie van 
collega Jeannette een spiritueel plekje 
aan achter de houten wand van het 
overdekte Grand Café-terras. Daar vind 
je nu een yin-yang tuin, een labyrint 
en bovenaan de helling nog altijd het 
Maria-hoekje. 

Het bloemenperk, de kleine rotstuin en 
een watervalletje nodigen uit tot rust en 
bezinning; het spiraalvormige labyrint 
vormt een aanzet voor loopmeditatie. 
Een bezoek aan deze plaats kan iemand 
helpen om tot verzoening te komen met 
ziekte, tegenslag, conflict of overlijden. 
Bij het Mariabeeld vind je misschien 
wel soelaas in een gebedje of je kan er 
een kaarsje branden voor iemand die 
het nodig heeft. Dit alles geeft ons de 
nodige ruimte voor reflectie, herinneren 
en herdenken.

Terwijl we het werk van de vrijwilligers 
al konden bewonderen, werden voor 
de heraanleg van de binnentuin de 
krijtlijnen nog maar net uitgezet. Eerst 
moesten de bestaande inrichting en het 
oude tuinpad geruimd, dan pas kon het 
pad worden uitgezet en ten slotte ook 
asfalt gelegd. Het gras wordt ingezaaid, 
een zonneterras met pergola aangelegd 
en de aanplantingen zullen volgen. Het 
nieuwe achtvormige wandelpad strekt 
zich uit over de gehele binnentuin en 
zal een afwerking krijgen in een warme 
okertint, her en der afgezoomd met 
groene hagen. 

We zijn nu al heel benieuwd te horen 
wat jullie ervan zullen vinden!

Stijn

Leuven en de wijngaarden van weleer Buitenleven



 

  Ieders stem telt 

De eerstvolgende verkiezingen zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. 
Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem 
uitbrengen, ook personen met dementie. Zolang 
iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan 
aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan 
dat probleemloos. 

Het bieden van de mogelijkheid om te stemmen 
aan personen met een beperking vormt zelfs het 
onderwerp van een apart VN-verdrag dat ook door 
ons land werd ondertekend. Dat betekent dat in 
België personen met een beperking, ook mensen 
met Alzheimer en andere vormen van dementie, hun 
politieke rechten op voet van gelijkheid met anderen 
moeten kunnen uitoefenen. In artikel 29 van dat 
verdrag lezen we letterlijk dat ons België daarvoor 
moet zorgen: “de vrije wilsuiting van personen met 
een beperking als kiezers te waarborgen en daartoe, 
waar nodig, op hun verzoek ondersteuning toe te 
staan bij het uitbrengen van hun stem door een 
persoon van hun eigen keuze”. 

Bewoners ondersteunen om gebruik te maken van 
hun stemrecht is dus op grond van dit VN-verdrag 
niets anders dan een aangegane verbintenis naleven. 
En, zo mogelijk nog belangrijker, het gaat om respect 
voor de volwaardige deelname van bewoners aan dit 
‘feest van de democratie’. 

Daarom onderneemt De Wingerd actie om 
die ronkende woorden te vertalen naar de 
praktijk van het dagelijkse leven, zeker nu de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgende herfst 
naderen. Edgard, een voormalige bewoner van de 
zorgflats die ondertussen bij de collega’s in Dijlehof 
woont, kaartte deze gevoelige kwestie al eens aan 
bij de vorige stembusgang: 
“Elke stem telt, ook die van een persoon met 
dementie. Mijn beginnende dementie belet mij niet 
om nog een eigen mening te hebben. Mijn dementie 
ontneemt mij ook mijn politieke mening niet. Zelfs 
met een volmacht kan ik nog mee richting geven aan 
ons verkozen bestuur. Kies dus voor een partij die 
met haar programma voor mensen met dementie 
zorgt!”

“In het beleidsteam van Woonzorgnet-Dijleland 
hebben we afgesproken dat ieder woonzorgcentrum 
voor zich zou bekijken hoe we de bewoners optimaal 
kunnen laten participeren aan de verkiezingen. Hier 
in De Wingerd hebben we een informatiecampagne 
opgezet om de autonomie van de bewoners en 
hun deelname aan het democratische proces aan 
te moedigen. In Neerijse, bij onze collega’s van 
Ter Meeren zet de Gemeente Huldenberg mee de 
schouders achter de vraag om de stembusgang 
te laten plaatsvinden in het woonzorgcentrum. 
De bevoegde diensten van Stad Leuven zullen er 
op hun beurt voor zorgen dat er op woensdag 19 
september in het lokaal dienstencentrum Wijnveld 
alvast geoefend kan worden met het elektronisch 
stemmen. Bewoners van De Wingerd, buurtbewoners 
en familieleden die eens willen proberen te stemmen 
met een stemcomputer, zijn er welkom tussen 14 en 
16 uur.” aldus Nele Gaeremynck, beleidsmedewerker 
in De Wingerd.

Zij begreep dat er een duidelijk antwoord moest 
komen op veel gestelde vragen en klopte met haar 
vragenlijstje aan bij het Agentschap Binnenland, een 
instelling van de Vlaamse overheid. 

Een eerste belangrijke vraag is: “Kan een bewoner 
stemmen die wilsonbekwaam verklaard is?” En het 
antwoord daarop luidt: “Indien de vrederechter een 
bewindvoerder heeft aangesteld, zal deze telkens 
concreet aanduiden tot hoever het bewind reikt. 
Indien de vrederechter oordeelt dat de persoon 
kiesonbekwaam is, moet hij dat in zijn vonnis zetten 
en wordt dit meegedeeld aan de gemeente. Er wordt 
dan niet langer een oproepingsbrief verzonden.” 

De tweede vraag is of “een begeleider, of de 
voorzitter van het bureau of een teamlid, een 
bewoner met dementie (of psychische beperking) 
mag helpen in het stemhokje om te stemmen? 
Krijgen bewoners meer tijd om te stemmen?” Ook 
daar is er een klaar en duidelijk antwoord: “Er is 
geen tijdslimiet voorzien voor het stemmen. Indien 
iemand problemen heeft met het gebruik van 
stemcomputers, of bijvoorbeeld angstig of onrustig 
wordt door de drukte in het stemlokaal, dan is 
begeleiding mogelijk.” 

Infobrochure

Om het stemmen voor mensen met dementie zo 
gemakkelijk mogelijk te maken hebben we in  
De Wingerd een informatiefolder uitgewerkt. We 
baseerden ons hiervoor op de informatie van de 
Alzheimer Liga Nederland. Het is een interessant 
hulpmiddel omdat het gebaseerd is op de ervaringen 
van Henk, zelf een 69-jarige Alzheimerpatiënt. 
Omdat hij stemmen voor zichzelf belangrijk vindt, 
heeft hij voor alle andere mensen met dementie een 
stappenplan bedacht dat uitkomst biedt. “Ik stem 
mijn hele leven al, waarom zou ik dat nu niet meer 
doen al heb ik dan wat hulp nodig. Dan vraag ik daar 
gewoon om en anders vraag ik mijn zus of broer of 
vriend mee”, aldus onze Noorderbuur. 

Zelf vroegen we ons nog af, wat de procedure is voor 
het stemmen bij volmacht. Daar zijn naargelang 
de situatie meerdere antwoorden mogelijk. Wat 
bijvoorbeeld als je wel nog weet voor wie je wil 
stemmen maar niet je handtekening op een volmacht 
kan plaatsen? Een antwoord op deze vraag is terug 
te vinden in de folder die bij het secretariaat te 
verkrijgen is. Informeer ernaar of download de 
brochure vanaf onze website.

Guido Joris
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It takes two to tango. Als een huis als De Wingerd een 
succes wil zijn, dan hangt dat voor een groot stuk af 
van het concept, de kwaliteit van het personeel en de 
infrastructuur, de tomeloze inzet van de vrijwilligers… 
Maar het gevaar is dat de belangrijkste partij over het 
hoofd wordt gezien, dat het over hen gaat, i.p.v. mét 
hen.

De bewoners - en bij uitbreiding de familie die hen indien 
nodig vertegenwoordigt - zijn een cruciaal element in 
het optimaal functioneren van het woonzorgcentrum.

De familieraad is het formele moment waarop die 
inspraak en participatie gerealiseerd worden, maar 
uiteraard is het vooral werk van alle dag. Kleine 
details of grote zorgen die op dagelijkse basis gedeeld 
en besproken worden met verzorgend of medisch 
personeel, met de coördinatoren, de leiding.

Het is vergelijkbaar met een leerlingenraad of 
oudercontact op school. De contactavonden zijn 
formele momenten waarop grote en kleine zaken 
kunnen besproken worden. Maar als het tot op zo’n 
avond moet duren vooraleer de onderwerpen ter sprake 
komen, dan draait er iets vierkant in de bedrijfscultuur 
van de school.

In een omgeving waar de druk op de organisatie 
in het algemeen en het personeel in het bijzonder 
alleen maar groter wordt, is de noodzaak aan snelle 
en directe communicatie een wensdroom - maar niet 
altijd meteen realiseerbaar.

Het is voor de familie van een bewoner ontzettend 
geruststellend als het aantal aanspreekpunten tot 
een haalbaar minimum beperkt is, en je - gezien de 
schaalgrootte van de woningen - redelijk zeker kunt 
zijn dat je de zorgkracht van het moment goed kent, 
en de doorstromingslijnen kort gehouden worden.

Communicatie is één ding. Echte participatie een ander. 
Ja, er wordt rekening gehouden met het profiel en de 
wensen en behoeften van de bewoners. Heel erg veel 
rekening zelfs. Maar ergens stopt de ‘rekkelijkheid’ en 
moet de organisatorische of zelfs economische realiteit 
ook haar rechten hebben.

Een voorbeeld: toen er enige tijd geleden sprake van 
was dat een nog vrij nieuwe zorgkracht misschien naar 
een andere woning zou overgeplaatst worden, uitten 
de bewoners en hun familie hun wens om hem/haar 
aan boord te houden in die woning.

Daar werd in de grootste en directe openheid rekening 
mee gehouden. Beide partijen moeten in zo’n geval 
natuurlijk weten dat ze niet àlles kunnen vragen, laat 
staan eisen. Toch schieten we een heel eind samen 
op als beide partijen met respect en wederzijds 
vertrouwen luisteren naar mekaar.

Jan H.

Meer informatie en alle brochures vind je op onze website:
http://wingerd.info/ieders-stem-telt/

Participatie
Colum van Jan Hautekiet
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Woensdag 23 mei, rond half acht ’s avonds, vult 
Het Depot in een uithoek van het Martelarenplein 
zich met enkele honderden sympathisanten van 
Hét Ontmoetingshuis, collega’s en vrienden van 
Woonzorgnet-Dijleland. Terwijl buiten de donder 
over de daken rolt, nemen Marleen Ruelens, 
Erik Meulemans en Jacques Roggen het woord 
namens de CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie. 

“Muziek voor Luc, zo had het altijd moeten zijn... 
vandaag staat in het teken van zijn moeilijke 
ziekte, postuum een hartverwarmend applaus…” 

Ze hebben er samen voor gezorgd dat “The Philips”, 
een gelegenheidsband met oa. Jan Hautekiet, 
Ben Crabbé, Guy Swinnen, Eline De Munck, Filip 
Bollaert, Bert Embrechts en Henri Ylen, op het 
podium staat. Cath Luyten presenteert en de 
Leuvense legende Big Bill komt langs voor een 
gastoptreden. Met coverambiance van de jaren ‘50 
tot nu spelen ze het spreekwoordelijke dak eraf voor een laaiend enthousiaste zaal. 
Een full house. Buiten schuift het publiek aan bij de foodtruck van Würst, want 
Jeroen Meus zorgt er voor de catering. Warmer dan die ene avond zal het dit 
jaar waarschijnlijk niet meer worden in deze Leuvense muziektempel. Proficiat 
Marleen, Erik, Jacques, Kristel, Katja, en alle helpende handen! 

S.P.

Je vindt ze (bijna) overal ter wereld. In totaal zijn ze met maar liefst 50 miljoen 
jongensscouts en meisjesgidsen, verspreid over 180 landen en 5 continenten. 
Scoutsgroep Diependaal uit Winksele – Herent is daar ééntje van. Met hun jaarthema 
“Allemaal Abnormaal” maken ze duidelijk dat iedereen fier mag zijn; wie je ook 
bent of wat je ook wordt. Elke scout of gids heeft een eigen verhaal, een eigen 
achtergrond, een persoonlijke handleiding én een superkracht. 

Ben je blond, bruin, rood of zwart; groot of klein; hetero, holebi of zoekend 
onderweg, jong of oud; we lijken met z’n allen alleen maar te verschillen. Met 
“Allemaal Abnormaal” omarmen ze precies die verschillen; want scouts en gidsen 
houden van “anders” en van “divers”. Zo brachten de gidsen van Diependaal op 
zaterdag 14 april een bezoekje aan De Wingerd in het kader van hun project: 
“Een hart voor de wereld”.

Ze slaan een brug naar een doelgroep waar ze anders niet mee in contact komen 
en die dag was het prachtig weer. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om samen petanque te spelen. De gidsen vormden een team met de bewoners die 
vroeger ook in de jeugdbeweging hebben gezeten (scouts of andere). 
Iedereen heeft wel iets van elkaar geleerd. 

Na het petanquen hebben de scoutsjongeren ook nog de wekelijkse eucharistie 
bijgewoond en samen met de aanwezige bewoners, familie en vrijwilligers de mis 
afgesloten met het zingen van het Avondlied. 
Mooi!

Lore Poulussen

Een paar weken vóór Jan Hautekiet in Het Depot plaats nam aan de piano gaf hij 
in zijn radiostudio het woord aan een luisteraar voor een beklijvende getuigenis. 
Jan is 49, zijn vrouw 45, en ze hebben nog schoolgaande kinderen. Hun verhaal 
schetst haarscherp de problematiek van gezinnen die met jongdementie worden 
geconfronteerd.
Muriel wordt ondertussen met zorg omringd in De Wingerd, maar voor Jan blijft het 
een moeilijk parcours: bijna een jaar verder heeft hij zelf nauwelijks de tijd gehad 
om de diagnose en de plotse inbreuk op zijn gezin emotioneel te verwerken. Daar 
bovenop komt ook nog het financiële aspect dat elk gezin treft wanneer één van de 
werkende partners wegvalt terwijl de rekeningen blijven komen: 
“Sinds ze is opgenomen, komt er elke maand 3000 euro minder binnen. Momenteel 
leven we van 75 euro per maand, mijn twee kinderen en ik.”

Hun verhaal haalde de media en zelfs het bureau van Jo Van Deurzen (CD&V), 
minister van Welzijn en Volksgezondheid, omdat de aanvullende ziekteverzekering 
voor zware ziekten die het koppel in het verleden had afgesloten geen soelaas biedt. 
“Nu blijkt dat er 27 zware ziekten zijn. Kanker wordt erin als geheel opgenomen, 
maar dementie niet. Frontotemporale dementie staat er dus niet in, alzheimer 
wel. Mijn vrouw heeft dus pech, ze heeft de verkeerde ziekte.”
Goed dus dat er initiatieven zijn zoals de Zorgcirkels Jongdementie. 

Lennert

Music for Luc in een uitverkocht Depot

Mijn vrouw heeft de verkeerde ziekte

Scouts & Gidsen

Muzikanten van “The Philips” zelf aan het woord

“Warm onthaal, lekker eten, leuk feest, warm publiek, warme zaal (!), veel 
leut en veel mooie muziek. En dat allemaal voor iets dat ons allemaal kan 
overkomen en waar ik tot voor deze avond zo goed als niets over wist! Dus, 
dankuwel! Het was een hele eer om te mogen meedoen.” Henri Ylen - saxofonist 

“Het was een warme avond vol liefde en verbondenheid. Toen 
ik aan de zijlijn van het podium stond te luisteren voor ik 
opging voelde ik vanuit de zaal één en al goesting. Goesting 
in het leven en goesting om er te zijn voor elkaar en elkaar te 
steunen. Het was een bijzondere avond, heel fijn dat ik daar 
deel van mocht uitmaken.” Eline De Munck - zang

“Als peter van Te Gek!? vond ik het uiteraard erg belangrijk 
om aanwezig te zijn en mee te werken aan dit concert. De 
goeie sfeer en de geslaagde avond zorgen ervoor dat we samen 
verder taboes blijven doorbreken!” Guy Swinnen - zang en gitaar

“Een Depot vol met mensen die een doordeweekse woensdagavond opofferen 
om samen de Zorgcirkels Jongdementie een duw in de rug te geven ? Het is 
een hoopgevend signaal in een tijd die sommigen als verkild beschouwen. Alle 
medewerkers en bezoekers bewezen gisteren vlot het tegendeel in een avond 
waar zowel stilgestaan werd bij wat het betekent om geconfronteerd te worden 
met jongdementie, als uitbundig en intens genoten van muziek. Voor mij 
persoonlijk was het vooral een hele eer om nog eens met een muziekmonument 
als Big Bill te hebben mogen spelen. Dank u, dank u, dank u.” Jan Hautekiet - piano

ZorgAnders slaat als mediabedrijf een brug tussen zorgsector, bedrijfsleven, 
onderwijs, cliënten en iedereen die betrokken is bij de wereld van zorg en welzijn. 
Jaarlijks loven ze 10 ‘awards’ uit aan verdienstelijke organisaties: “We meten het 
werkgeversimago”, zegt Ann-Sofie Vandemeulebroecke, operationeel directeur van 
ZorgAnders, “er zijn 10 catgorieën; de brede insteek rond de kwaliteit van het beleid 
voor bewoners en patiënten, de aard van de dienstverlening, thuiszorgorganisaties, 
woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, en ten slotte is er de 
HR-award voor de beste werkgever, prijzen voor de persoonlijkheid van het jaar 
en dan nog de awards voor branding en imago.”

Woonzorgnet-Dijleland werd naast een 30-tal andere kandidaten als innoverende 
zorgorganisatie weerhouden in de categorieën: ‘zorgwerkgever’ en ‘externe 
marketing’. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens het ZorgAnders Gala op 
donderdag 7 juni in Gent. De collega’s van WZC Den Olm in Bonheiden mogen zich 
vanaf nu “Woonzorgcentrum van het jaar” noemen, WZC Sint-Bernardus in Bertem 
en ZNA Joostens uit Zoersel kregen een ereplaats op het podium. De prijs voor 
“beste externe marketing van het jaar” met applaus en felicitaties gaat naar het 
AZ Sint-Lucas in Gent, de ereplaatsen op het podium naar Zorgbedrijf Antwerpen 
én Woonzorgnet-Dijleland. Bart Buysse (directeur-generaal VBO) mocht het Jessa 
Ziekenhuis in Hasselt aankondigen als “Zorgwerkgever van het jaar 2018”, ook hier 
werd Woonzorgnet-Dijleland genomineerd als runner up, op de voet gevolgd door 
het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

Proficiat!

Zorgwerkgever van het jaar

Marleen opent de avond.



De Preekstoel                         Het hart van geloof
 Van op mijn ‘Preekstoel’ wil ik absoluut niet moralistisch klinken en zeker nooit 
‘preken’ vanuit de hoogte of betweterig zijn. Wat ik wel probeer, is te getuigen 
van mijn persoonlijke ervaring, gebaseerd op een fris geloof van menselijke 
nabijheid. Sinds de geboorte van Jezus in Bethlehem, is de glimlach van God op 
aarde verschenen en met Pasen vieren wij dat de gekruisigde Jezus - drie dagen 
nà zijn sterven op een kruis - levend voor zijn vrienden en vriendinnen stond. 
Het hart van het geloof is dus leven en licht, vreugde en vriendschap. Deze 
verkondiging is dus geen theorie en ook geen bewijsmateriaal. Mijn getuigenis 
komt uit mijn hart en aan de grond daarvan ligt de ervaring, dat het christelijk 
geloof verwijst naar een God, die vriend van alle mensen wil zijn en die nooit 
iemand in de steek zal laten.

Het hart van het geloof is liefde. Liefde is de grootste genezende kracht in onze 
wereld. Ik ben ervan overtuigd dat de kern van ons wezen liefde is. Omdat God 
liefde is, is de liefde sterker dan de dood en zal ze eeuwig blijven bestaan. En 
omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet noodzakelijk beangstigend te zijn. 
Onze God is een God van levenden en niet van doden. In elke eucharistie waarin 
ik mag voorgaan, bid ik ‘dat de tweede dood ons niet zou treffen’. Wanneer de 
mensen me vragen wat ik daarmee wil zeggen, dan is mijn antwoord: ‘De eerste 
dood is voor iedereen; daaraan ontsnapt niemand. De tweede dood is dan ‘nooit 
meer ten leven worden gewekt’ en dat wens ik niemand. 

Misschien hebben sommigen al opgemerkt dat ik enkele accenten leg in mijn 
verkondiging van het Evangelie (= Blijde Nieuws). Deze behoren tot het hart van 
het geloof. 

- Eerst en vooral: het woord ‘God’ komt me zo afstandelijk voor en het doet me 
denken aan het begin van een vloek. Wanneer het gebed met ‘God’ begint, dan 
voeg ik er steeds een bijvoeglijk naamwoord bij, zoals ‘goede God’, ‘lieve God’ 
of verbreed ik het aldus: ‘God en Vader’. 
- Barmhartige, is voor mij de warmhartige. Almachtige God krijg ik nooit over 
mijn lippen. Dat verander ik door ‘Barmhartige God’. Almachtig doet me te 
veel denken aan een dictator en trouwens ‘God is alleen maar almachtig in 
Zijn barmhartigheid’... Vandaar die aanpassing; de mensen horen het verschil 
nauwelijks.
- Een andere aanpassing voor mij is: in plaats van ‘broeders en zusters’ zeg ik 
steeds ‘zusters en broeders’... Alle eer komt de vrouw toe, uit de moeder komt 
het leven, de eerste die de Levende Jezus heeft ontmoet is Maria Magdalena.
- Ik hou van mijn bijnaam die ik ooit van een zieke vrouw heb ontvangen: “Pater 
Alleluia!” Alleluia is een vreugdevolle geloofsbelijdenis in ‘de Levende’. Het 
woord ‘Alleluia’ wil eigenlijk zeggen ‘Leve God’.

Het hart van het geloof: Het geloof begint in het hart. De ‘Levende’ woont in ons 
hart. In deze zin eindig ik mijn bijdrage voor ‘Preekstoel’ met een versje uit een 
gedicht van Felix Timmermans (Adagio):

‘k Zocht U altijd buiten mij
tot het leven mij verwondde
en ik U - o zaalge stonde -
in mijzelve heb gevonden.

Piet Debruyn, aalmoezenier

Tijdens de Dag van de Zorg op 18 maart 2018 werd het 
idee gelanceerd en een goede maand later, op 24 april, 
opende Buurderij Leuven feestelijk haar afhaalpunt in 
Hét Ontmoetingshuis. Boeren, tuinders en producenten 
uit de regio lieten iedereen proeven van hun eigenhandig 
geteelde, lokaal gekweekte en ambachtelijk bereide 
producten. Sindsdien kan je er wekelijks terecht voor 
het afhalen van verse groenten en fruit, brood, zuivel, 
vleeswaren, streekproducten en artisanale bereidingen, 
alle aankopen die je op voorhand hebt besteld betaald 
hebt via: www.boerenenburen.be

Boeren & Buren
De organisatie achter de Buurderijen is een sociale 
en solidaire onderneming die alles in het werk stelt 
en diensten aanbiedt om de lokale landbouw te 
ondersteunen. Tot in 1980 werkten er nog 185.000 
Belgen als boer op hun akker. Door de mondialisering 
en de internationale concurrentie zag twee derde 
zich verplicht de boeken neer te leggen en hun 
kleinschalige landbouwbedrijf te sluiten. Elke week 
nog verdwijnen er bijna drie familiebedrijven, de 
zelfvoorzieningslandbouw van weleer is vandaag een 
keiharde en veeleisende AGRO-industrie geworden. Dat 
tij wil Boeren & Buren heel graag keren. 

Na de stroom berichten over vreemde stoffen in het 
voedsel en wantoestanden in de vleesverwerkende 
sectoren, is het vijf voor twaalf om bio-landbouw, 
gezonde en eerlijke producten, duurzame en lokale 
teelten aan te moedigen. Die visie rond duurzaamheid, 
ecologie en kleinschaligheid sluit aan bij de missie van 
Woonzorgnet-Dijleland: respect voor ieders eigenheid, 
warme zorg en kwaliteit van leven.

Buren & Zorgcirkels
De samenwerking tussen de Zorgcirkels Jongdementie 
kwam er toen er voor de bestaande ‘Buurderijen 
van Wijgmaal en Kessel-Lo’ een stel nieuwe 
verantwoordelijken werd gezocht, en gevonden: 
Bianca, Philippe en hun 5-jarige zoon Nick (de 
enthousiaste Buurderij-assistent). Het jonge gezin was 
al een hele tijd trouwe deelnemer aan de Buurderij 
in Wijgmaal en organiseerde vanuit hun rol als 
‘milieuverantwoordelijken’ in de Freinetschool van 
hun zoontje al eens regelmatig activiteiten mee met 

de Buurderij. Toen ze eind vorig jaar gevraagd werden 
om de fakkel over te nemen in die Buurderij, om zelf 
kwaliteitsvolle producten te selecteren, de nauwe 
samenwerking met de boeren en producenten te 
onderhouden, eerlijke prijzen af te spreken, hoefden 
Bianca Schoonjans en Philippe Eggerickx niet zo lang na 
te denken (die familienaam laat misschien ergens een 
belletje rinkelen omdat Philippe’s papa, François, al 
jarenlang vrijwilliger is in De Wingerd). 

De sfeer van een Buurderij uitdragen, de mensen 
weer dichter bij elkaar én bij de boer brengen, is een 
sociaal aspect dat het jonge gezin uit Wilsele heel 
erg belangrijk vindt. Daarom gingen ze in januari 
dan ook rond de tafel zitten met Katja en Kristel, 
de verantwoordelijken in Hét Ontmoetingshuis, niet 
zomaar om hun afzetmarkt in het Leuvense uit te 
breiden, maar wel om te kijken waar een synergie 
met de activiteiten van de Zorgcirkels Jongdementie 
mogelijk zou zijn. De mensen van Hét Ontmoetingshuis 
kunnen actief mee ingeschakeld worden. Iedereen 
actief bij dit duurzame en sociale project betrekken 
is, niet alleen een uitdaging voor Boeren & Buren, 
maar ook voor een initiatief dat de korte keten en de 
plaatselijke ambachten terug opwaardeert.

De eerste deelnemers, Buren dus, meldden zich al 
snel aan en het afhaalpunt werd een paar maanden 
later geopend met een eerste verkoop. Ondertussen 
werden er door de bezoekers en de vrijwilligers van  
Hét Ontmoetingshuis houten rekken en duurzame 
kistjes in elkaar getimmerd, grote koelkasten werden 
aangekocht en zo zijn wij een hele leuke ervaring 
rijker. Philippe en Nick ontwierpen en plaatsten een 
Buurderijbanner in de voortuin. Om de afhaaluren 
zo ruim mogelijk te houden, ook buiten de reguliere 
activiteiten in het huis, hebben we een samenwerking 
opgezet met de overburen van VZW Hejmen! 

Afhalen kan je vanaf nu telkens op dinsdagavond net 
na de levering (17u30 tot 18u), woensdagvoormiddag 
(9u30 tot 12u), donderdag en vrijdag (9u tot 17u) aan 
het marktkraampje in de openstaande garagepoort 
of gewoon even aanbellen bij de voordeur. 

Bianca 
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Buurderij Leuven Zorgcirkels Jongdementie Afhaalpunt

Samen lokaal lekkers ontdekken

Philippe en Buurderij-assistent Nick plaatsen de banner .

Houten kistjes worden in elkaar geschroefd.

Boeren & Buren in Hét Ontmoetingshuis.



Vrijdag 23 februari gingen we in de namiddag naar Museum M. Daar was een 
tentoonstelling rond Edgard Tytgat. De titel van de tentoonstelling was ‘herinnering 
aan een geliefd venster’. We gingen met 8 bewoners van woning 13 en 14. Er waren 
2 vrijwilligers, 1 familielid, een stagiaire en ik bij als begeleiding. We kregen een 
rondleiding van een enthousiaste gids.

In de lift hing er een dikke naakte vrouw. Een bewoonster zei luid: ‘Amai, die heeft 
dikke billen’. En alle bewoners lachten mee.

Eerst gaf de gids uitleg over een schilderij waarop de woonst van Edgard 
Tytgat te zien was. Edgard Tytgat was getrouwd met Maria. Ze woonden in een 
klein huisje en waren beiden kettingrokers. Zijn passie was het schilderen van 
naaktmodellen. Zijn vrouw Maria stond vaak model voor zijn kunstwerken. Ik 
merkte op dat de bewoners naakt helemaal geen taboe vonden. Ze vonden 
dit heel normaal. De bewoners waren gefascineerd door de leuke verhalen 
die de gids vertelde. Ze vonden de kunstwerken heel indrukwekkend. In een 
kamer was de muur geel geschilderd. 

Dit was om aan te geven dat Edgard Tytgat altijd een gele kleur gebruikte in 
zijn kunstwerken. Als laatste liet de gids een schilderij zien ‘jong meisje op een 
zolderkamer’. Daarnaast hing ongeveer hetzelfde schilderij, maar dan van 30 jaar 
later. De gids vroeg aan de bewoners om de verschillen tussen de 2 schilderijen te 
zoeken. Het was opvallend hoe de bewoners enkele verschillen opmerkten. 
 
Zeker een aanrader en de ideale manier om het taboe rond ‘naakt’ te doorbreken. 

Isabelle Boelen

Internet: www.wingerd.info

6.

Kunst in de gang
Van 4 juni tot en met 31 augustus stelt Vonny Verhoeven haar 
werk tentoon in de wandelgangen van De Wingerd en het lokaal 
dienstencentrum. Laat je verrassen door haar aquarellen op 
canvas-board en papier. 
Vonny heeft een creatieve geest en handige vingers. Vele hobby’s 
lopen uit de hand in het streven naar het perfectioneren van 
wat haar werd aangereikt in diverse cursussen en opleidingen. 
Bloemschikken en vormgeving van beelden met powertex zijn 
varianten in haar portfolio.
Vonny is een gewezen collega in De Wingerd. Ze deed de deur 
van het dagcentrum achter zich dicht in 2014, na 20 jaren 
inzet als gemotiveerd en enthousiaste verpleegkundige om te 
genieten van haar pensioen. De start om nog intenser bezig te 
kunnen zijn met haar hobbys.

Contact & info: vonny.verhoeven@gmail.com

Levensloop Leuven 2018 bracht met een zonovergoten 
en druk bezocht evenement, tijdens het weekend van 
5 en 6 mei, ruim 190.000 euro op ten voordele van de 
Stichting tegen Kanker.

Wij zijn als zorgende en sociaal geëngageerde organisatie 
bijzonder trots te kunnen rekenen op medewerkers, 
vrijwilligers, familie en vrienden, die op eigen initiatief 
hun schouders blijven zetten achter Levensloop. Wat 
in 2014 vanuit een persoonlijke ervaring begon onder 
collega’s in De Wingerd, zetten wij vandaag samen met 
Ter Meeren, Keyhof en Dijlehof verder en als werkgever 
steunt Woonzorgnet-Dijleland dit warme project dan 
ook graag waar het kan en met de middelen die ter 
beschikking staan.

Waar commerciële zorgondernemingen vandaag bij 
de hoofdsponsors van Levensloop worden vermeld, 
gaan wij er prat op dat de deelname aan Levensloop 
Leuven bij Woonzorgnet-Dijleland spontaan vanuit de 
medewerkers is ontstaan. Elke euro wordt goed besteed 
door de Stichting tegen Kanker en daarom zijn we 
vanzelfsprekend blij dat anderen ook de weg hebben 
gevonden. Toch geldt onverkort dat de medewerkers en 
vrijwilligers in onze huizen de warmste ambassadeurs 
zijn van de beste zorg.

De acties van Team Woonzorgnet-Dijleland brachten 
meer dan 12.500 euro op voor het goede doel. Daarmee 

werd het streefcijfer dit jaar niet alleen behaald, 
het eindbedrag van deze deelname overstijgt al onze 
verwachtingen. Er wordt opnieuw een record gebroken!
Dankjewel aan de 107 ingeschreven teamleden en alle 
helpende handen, aan onze teamkapiteins Karen, Heidi 
en Kristel. Een groot en warm hart voor de trekkers 

van het Leuvense Levensloopteam, alle persoonlijke 
en individuele sponsors en voor iedereen die op één of 
andere wijze zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

We kijken nu al uit naar Levensloop Leuven 2019!
S.P.

Nieuw record voor Team Woonzorgnet-Dijleland

Intimiteit en seksualiteit in Museum M   

Poëzie
Zeezicht

Zo, zee,
zou ik je willen
aquarellen:

eeuwig dezelfde,
altijddurend
nooit een tweede ogenblik
geheel gelijk.

Je komen en je gaan
je adem
in het ritme van de maan:
het moet er zichtbaar staan.

En als mijn liefste ’t aquarel bekijkt
zwelt in haar oren langzaam aan
het ruisen van je stilte
waarin de meeuwen
buitelen en schreeuwen.

En op haar lippen begint zij te proeven
dat vochtig zilte
en je stuifwater doet haar bril beslaan.

En zo voelt zij de zee in zich ontstaan.      RT
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MEMOrabel 
Topdokters Mathieu Vandenbulcke & Bart De Strooper

Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke is, 
behalve gerontopsychiater verbonden 
aan het UZ en de KU Leuven, ook 
ondervoorzitter bij de Raad van 
Bestuur van Woonzorgnet-Dijleland 
VZW én een drijvende kracht in het 
onderzoek naar Jongdementie. 

Als trouwe lezer van deze krant ken je 
Dr. Vandenbulcke misschien al, want zijn 
werk kwam hier eerder al eens aan bod. 
En wie bij De Wingerd betrokken is als 
familielid, ontmoette deze geëngageerde 
wetenschapper misschien al eens tijdens 
een bezoek aan de 'geheugenkliniek' in 
het UZ Gasthuisberg. Of nog zou je hem 
ook al eens gezien kunnen hebben in het 
programma Topdokters op Vier. Daar liet 
Mathieu, als onderzoeker naar Alzheimer, 
een voorzichtig positieve boodschap 
optekenen: “We zetten wel stappen 
vooruit, maar het zijn muizenpasjes. Ik 
betwijfel of ik het in mijn carrière nog 
zal meemaken dat er een geneesmiddel 
wordt gevonden. Het komt er nu op 
aan om op grote schaal te investeren 
in wetenschappelijk onderzoek, zodat 
onze kinderen en vooral kleinkinderen 
en achterkleinkinderen later geholpen 
kunnen worden.” 

Collega Jan Steyaert, bij ECD Vlaanderen, 
had in de loop van de maand mei een 
boeiend gesprek met Dr. Vandenbulcke: 
“Het aantal personen met jongdementie 
in Vlaanderen is erg lastig te bepalen. 
Omdat het om een heel kleine groep gaat, 
kan je niet werken met een steekproef 
en zou je bijna persoon per persoon 
moeten gaan tellen. In een verkennend 
onderzoek voor Vlaams-Brabant 
kwam men op ongeveer 200. Rekening 
houdend met de bevolkingsverdeling 
over de zes Vlaamse provincies, zou dat 
neerkomen op ongeveer 1.150 personen 
met jongdementie voor Vlaanderen. Dat 
cijfer ligt lager dan de 5.461 van het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. 
Het blijven schattingen, bij gebrek aan 
een register (zoals bij kanker) en gelet 
op de vaak late diagnostiek.”

“Onderzoek in Nederland geeft vandaag 
aan dat het gemiddeld vier jaar duurt 
om tot een diagnose jongdementie te 
komen, en dat zal in Vlaanderen niet 
erg verschillend zijn. In regio’s met 
een wat specifieker aanbod richting 
jongdementie (bv. de Geheugenkliniek, 
indicatie woonzorgcentrum, …) zal die 
diagnosetijd wel beperkter zijn. 

Meer aandacht voor dit thema in de 
opleiding van (huis)artsen zou nog voor 
verdere verbetering kunnen zorgen. 
Een snelle diagnose is belangrijk 
voor de persoon zelf, maar evenzeer 
voor de kinderen van personen met 
jongdementie. Daar is immers veel vaker 
dan bij dementie op oude leeftijd sprake 
van een duidelijk familiaal patroon, 
zeker als het over frontotemporale 
degeneratie gaat. Wanneer de genetische 
afwijking geïdentificeerd wordt, kunnen 
de kinderen daar rekening mee houden 
bij hun eigen gezinsplanning. Zij kunnen 
hierbij geholpen worden door bv. het 
Centrum voor menselijke erfelijkheid. 
Bij de ziekte van Alzheimer is dergelijk 
patroon, waarbij er één kans op twee 
is dat je de genetische afwijking erft, 
slechts aanwezig bij een hele kleine 
minderheid.”

Mathieu Vandenbulcke doet zelf geen 
onderzoek naar (nieuwe) medicijnen 
tegen dementie, maar volgt natuurlijk 
wel heel nauw op hoe internationaal 
farmacologisch onderzoek zich 
ontwikkelt en is betrokken bij de 
medicamenteuze studies die lopen in de 
geheugenkliniek.

“Er is recent wat ontgoocheling 
ontstaan over de vooruitgang omdat 
een aantal grote onderzoeken stopgezet 
zijn. Wellicht is één van de redenen dat 
men onderzoek deed bij personen met 
hersenaantasting in een te ver stadium. 
Tegenwoordig is men wel al in staat om 
vroegtijdig pathologische veranderingen 
bij de ziekte van Alzheimer op te 
sporen. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van nucleaire beeldvorming, 
wat een complex en duur onderzoek is. 
Wetenschappers zoeken daarom naar 
bruikbare en betaalbare alternatieven 
om hersenveranderingen te kunnen 
opsporen voordat er gedragsmatige 
veranderingen waar te nemen zijn. Er 
lopen ook reeds studies bij mensen in het 
pre-symptomatische stadium, dwz voor 
het geheugen het laat afweten. Dit zijn 
per definitie langdurige onderzoeken 
wat voor de farma-industrie een groot 
risico vormt. De snelle vooruitgang 
die gemaakt werd en wordt inzake 
medicijnen bij kanker en aids kunnen 
we niet direct verwachten bij dementie, 
hersenen zijn daarvoor toch net iets te 
complex.” – Er is dus nog àltijd hoop!

S.P.

Nobelprijs voor dementie-onderzoek
Onlangs ontving prof. Bart De Strooper, 
samen met drie collega’s, de Duitser 
Christian Haasse, de Brit John Hardy 
en de Luxemburger Michel Goedert, 
de fameuze Brain Price van het Deense 
Lundbeck Foundation. Deze prijs van 
1 miljoen euro wordt wereldwijd 
beschouwd als de ‘Nobelprijs’ in het 
onderzoek naar dementie.                                                                 

Naast zijn baanbrekend werk aan de 
KULeuven leidt Bart De Strooper ook 
het prestigieuze Dementia Research 
Institute in Londen. Dankzij deze prijs 
kunnen de onderzoekers weer een stap 
dichterbij komen bij de genezing van de 
Alzheimerziekte.

“Ooit zullen er pillen komen tegen deze 
ziekte, al zal dit vooral preventief zijn, 
zoals de mensen nu cholesterolremmers 
gebruiken. Want eens de ziekte de 
hersenen heeft aangetast, is het al te 
laat”, aldus De Strooper. 

De Britse regering heeft alvast een 
kwart miljoen pond vrijgemaakt en 
het Dementia Research Institute van 
Professor De Strooper wordt weldra 
uitgebreid met 200 onderzoekers. 
    
“In de jaren ’60 hebben wij de oorlog 
verklaard aan kanker, in de jaren ’80 
aan aids; nu is de strijd tegen Alzheimer 
écht begonnen en ook die kunnen wij 
winnen”, zegt De Strooper.

 P.C.

Tel: 016/50.29.06 Elke werkdag van 9 tot 
12 en van 14 tot 17 uur.

E-mail: memo@dementie.be
Meer info: www.dementie.be/memo

Praatcafés Dementie
Agenda

Donderdag 27 september 2018
“Vroegtijdige Zorgplanning en 
dementie”, door  Kathleen  Sterckx, 
referentiepersoon palliatieve zorg. 
WZC St Bernardus, Egenhovenstraat 
22 - 3060 Bertem.

Maandag 15 oktober 2018
Mens erger je niet, een interactieve 
avond rond het omgaan met dementie 
als mantelzorger, 
door Katja Van Goethem, medewerker 
Zorgcirkels Jongdementie en freelance 
vormingsmedewerker ECD Memo. WZC 
Huize Nazareth, Goetsenhovenplein 24 
- 3300 Goetsenhoven.

Dinsdag 16 oktober 2018
Comfortzorg en aangepaste kledij voor 
personen met dementie (met demo 
van de verschillende mogelijkheden 
voor aangepaste kledij), door Nikki 
Dehennin en Lieve Verhavert, 
referentiepersonen dementie bij Zorg 
Leuven. WZC Edouard Remy - zaal 
De Pintelier, Vesaliusstraat 10 - 3000 
Leuven.

Donderdag 15 november 2018
Dementie beleven. De beleving van de 
persoon met dementie en zijn/haar 
familie, door Sara Mahieu, psychologe. 
WZC d’Eycken Brug, Bergenlaan 5 - 
3360 Korbeek-Lo.

Nieuwe publicaties 
Deze publicatie, 
opge s te l d  doo r 
het LUCAS-team in 
samenwerking met 
de Alzheimer Liga 
V laanderen,  wi l 
de mantelzorgers 
en hulpverleners 
ondersteunen en helpen. Op basis 
van wetenschappelijke kennis 
helpen de auteurs bij het kijken 
naar en begrijpen van nachtelijke 
onrust en slaapproblemen bij 
dementie. Bovendien informeert 
deze publicatie ook over mogelijke 
niet-medicamenteuze oplossingen en 
tips.

Stormachtig Stil, 
een bek l i jvend 
boek waarin 27 
‘ roze’ ouderen 
(homo’s, lesbiënnes, 
biseksuelen en trans-
genders) openhartig 
vertellen over hun 
levensgeschiedenis, hun liefdesleven, 
hun stilzwijgen en hun angst om niet 
geaccepteerd te worden.

SPONSORS GEZOCHT
Muziek maakt herinneringen wakker, ontroerd 
en beroerd, of zet in beweging... Verdwenen 
woorden passen zich moeiteloos in een melodie 
van vroeger, benen herinneren zich plots een 
lang vergeten danspas, beginnen spontaan 
een walsje... Herinneringen en emoties komen 
naar boven, vinden een plaatsje, ondersteund 
en begeleid door de muziektherapeut. In het 
dagcentrum merken we elke dag wat muziek 
kan betekenen voor personen met dementie.
Daarom willen we ons aanbod uitbreiden met 
enkele mobiele instrumenten zoals een digitale 
piano, gitaar,... Maar we zijn op zoek naar 
sponsors. Heb je een instrument te geef of een 
gift voor het goede doel? Neem dan vandag 
nog contact op met Cathy Sweerts: via mail 
cathy.sweerts@wznd.be of tel. 016/28.48.00.

De bezoekers zullen u dankbaar zijn! 



Internet: www.wingerd.info
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be            

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00  E: cathy.sweerts@wznd.be

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wznd.be

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50 E: liesbet.volders@wznd.be

woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, 
werkt De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio. 

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]
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Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

CleansLeaseFortex NV

Vuillaertstraat 73
8730 Oedelem

Personeelsnieuws
Anne Vanderveren en Gonda Horemans steken 
een handje toe in de personeelsadministratie, 
naast hun zorgtaken in het dagcentrum en 
woning 2. We heten enkele nieuwe medewerkers 
welkom: Esmeralda Collin startte in woning 11, 
12 en de flats, Marcus Lamens en Thinley Choedon 
bieden ondersteuning in het dagcentrum en Julie 
Lenaers versterkt de mobiele equipe.

Bewonersnieuws
We verwelkomen mvr. Vanlinthout in Woning 
1; mvr. Schreurs, mvr. Verbeiren, mvr. Van 
Schaeybroeck en dhr. Van de Putte in Woning 
3; mvr. Van Ermen en dhr. Van de Woestijne 
in Woning 5; mvr. Vanluffelen in Woning 6; 
mvr. Brants in Woning 7; mvr. D’Hoogh, dhr. 
Vandergunst in Woning 9; mvr. Holsbeeks en mvr. 
Verreyt in Woning 10; dhr. Brams en dhr. Claus 
in Woning 11; mvr. Depypere in Woning 12; mvr. 
Rynaerts in Woning 15.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw van 
de families: Artoos, Cockx, Cristens, De Lessine, 
Demares, Geeraert, Heens, Jacobs, Lismont, 
Michaux, Otten, Renaers, Sintobin, Spaan, 
Van der Veken, Van Ermen, Van Hauwermeire, 
Vanagt, Voordeckers en Vranckx. 

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

Steun deze krant ook in 2018 

Neem contact op met het secretariaat en 
bezorg ons het logo van uw firma. 

Een geschreven woord en een foto zijn 
een onmisbare vorm van communicatie 
voor de bewoners, hun naasten, de vele 
vrijwilligers en sympathisanten van  
De Wingerd.

Uitstap met de vrijwilligers 
Als start mocht het gebruikelijke ontbijt in het 
Grand Café niet ontbreken. Een dubbeldekker 
reed ons daarna door het heerlijk heuvelende 
landschap naar het Keyhof in Huldenberg. Dit 
woonzorgcentrum maakt nu deel uit van ons 
Woonzorgnet-Dijleland. We werden er hartelijk 
verwelkomd en vernamen boeiende informatie over 
het verleden van het vroegere Annonciadenklooster 
dat evolueerde naar een modern complex met 
kleinschalige wooneenheden. Na een fikse 
wandeling doorheen het weidse domein –wat een 
kapel ook!- maakten we kennis met de prille, maar 
sympathieke vrijwilligerswerking.
Na de broodjeslunch in ’t Keyhof reden we naar de 
Leeuw van Waterloo, waar we het indrukwekkende, 
splinternieuwe Memorial 1815-museum bezochten: 
een ware revelatie! Dit ondergrondse museum 
toont een verbluffende expositie van militaire 
kostuums, wapens, vaandels, muziekinstrumenten 
en ruiterijgerief, maar ook de historische 
achtergrond van deze veldslag wordt grondig 
toegelicht. De fameuze 4D-film over de grote 
veldslag zullen velen van ons niet licht vergeten; 
’t was alsof de paarden recht op ons toe renden 
en we amper de slag van de blote sabel konden 
ontwijken! Een absolute aanrader. Heelwat 
sportievelingen voelden zich nog geroepen om de 
226 trappen van La Butte du Lion te beklimmen, 
maar anderen waren blij hun emoties door te 
kunnen spoelen op een fris terrasje.
Hierna reden we naar de majestueuze ruïnes van 
de abdij van Villers-la-Ville, gesticht door de 
Cisterciënsermonniken in 1146 en verwoest tijdens 
de Franse Revolutie. Het blijven indrukwekkende 
getuigen van het rijke kloosterleven van toen. Ook 
de mooie tuinen van de abdij zijn nu opengesteld 
voor de bezoekers en maken deel uit van dit 
erfgoed.
De welgevulde dag werd afgesloten met een diner 
in ‘Le Moulin de Villers’ en Rudi bedankte namens 
alle vrijwilligers de initiatiefnemers van deze 
gedenkwaardige uitstap. Zo verwent De Wingerd 
zijn vrijwilligers.

P.C.

Dagelijks het leven ...
Toen ik uit het hoofdgebouw kwam en de binnentuin 
(nog in aanleg) instapte zwaaide Monique. Ze zat op 
het terras. Voor haar reeds een gekend en vertrouwd 
gezicht geworden. Een vrijwilliger beleeft soms zo 
van die dankbare momenten. Toen ik hun woning 
weer verliet wuifden de dames en een paar zegden 
tot weerzien en eentje zei “à la prochaine”. Het gaf 
mij een bijzonder goed gevoel.                             Jef

Lisbeth’s Warmste Week
Benefietactie ten bate van De Wingerd

‘Kick-off’ met feestelijke Griekse avond op zaterdag 
22 september 2018 om 18 uur in het Grand Café met 
Live Band en diner. Inschrijving en voorafbetaling 
is nodig: hou de sociale media in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes omtrent de concertenreeks.

www.wingerd.info/warmste-week


