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Kerst- & nieuwjaarswens
Column van Jan Hautekiet

Met Kerstmis en Nieuwjaar op de radar 
komen er opnieuw enkele momenten van 
stilte en verbondenheid aan in de vaak 
zo volgestouwde levens van hen die nog 
actief zijn en familie of kennis hebben 
die aan de ‘rat race’ ontsnappen in de 
geborgenheid van de campus, zoals ik  
De Wingerd in een eerdere column 
noemde. Momenten waarop we mekaar 
wat vaker zien, waarop er veel te 
wensen is, waarop de klok wat trager 
tikt.

In dit huis tikt het klokje altijd wat 
rustiger. Hier wordt écht werk gemaakt 
van levenskwaliteit, van zorg voor 
mekaar, van intense en gedeelde 
momenten van zowel vreugde als 
verdriet, groot of klein.

Groot is alvast de ambitie en de 
omvang van Woonzorgnet-Dijleland, 
het netwerk waar De Wingerd een 
wezenlijk onderdeel van is. Klein 
is de schaal waarop hier geleefd en 
gewerkt wordt. Eenheden van telkens 8 
bewoners. Woningen, zelf noem ik het 
liever ‘huizen’, dat klinkt wat, ehm, 
huiselijker. Ze staan garant voor een 
herkenbare, huiselijke en vertrouwde 
leefomgeving met zorg op maat.

Er wordt altijd weer voor gezorgd dat 
er letterlijk, maar ook figuurlijk, wat te 
beleven valt. De activiteitenkalender 
oogt indrukwekkend, zo indrukwekkend 
dat je er als buitenstaander soms de 
weg in verliest. 

Dat unieke karakter van De Wingerd 
ontgaat niemand! 

Dit najaar was er niet alleen bezoek 
van Kim Jung-sook, first lady van de 
Koreaanse Republiek, maar ook van 
benieuwde doktoren uit Rusland en 
delegaties uit Denemarken en Ierland.
Allemaal zijn ze onder de indruk van 
wat hier gebeurt, en misschien ook op 
zoek naar inspiratie voor hoe het bij 
hen nog beter en nog menselijker kan. 
Want de opgave is niet evident, dat 
weten we allemaal. In een sfeer van 
wederzijds respect en zorg, wonen 
mensen die nog wel met taal kunnen 
communiceren, samen met mensen die 
op een andere manier uiting kunnen 
geven aan hun noden en emoties. 
Desnoods met een oogopslag, een klank, 
een zin, een gebaar.

Dat samenwonen lukt de ene dag 
misschien al wat beter dan de andere. 
Maar het zijn de begeleiders en alle 
andere personeel die maken dat 
de mayonaise blijft pakken. Tussen 
verhoogde werkdruk, verwachtingen 
van familie en kennissen, noden en 
behoeften van de bewoners en hun 
eigen levenssfeer in, balanceren zij 
zo goed als middelen en tijd het hen 
toelaten.

En dan heb ik het nog niet gehad over 
de talloze vrijwilligers die telkens weer 
duidelijk maken dat engagement een 
werkwoord is.

Mag ik daarom iedereen, maar de harde 
werkers in het bijzonder, een heel fijn 
nieuw jaar wensen?

Jan Hautekiet

Moon Jae-in, de Zuid-Koreaanse 
president, en zijn echtgenote Kim 
Jung-sook reisden naar Europa voor 
een staatsbezoek. Ze bezochten 
achtereenvolgens Parijs en Rome voor 
een handelsmissie en na een audiëntie 
bij Paus Franciscus in het Vaticaan 
waren ze te gast in België.

Onder nogal wat binnen- en buitenlandse 
persaandacht, mochten we mevrouw Kim 
Jung-sook verwelkomen op vrijdag 19 
oktober 2018. Terwijl haar man in Brussel 
de ASEM-top (Asia-Europe Meeting) aan 
het bijwonen was om er de bilaterale 
vredesgesprekken tussen de beide Korea’s 
toe te lichten, werd de ‘First Lady’ 
hartelijk ontvangen in De Wingerd door 
de voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland, 
Manu Keirse, Prof. Mathieu Vandenbulcke, 
algemeen directeur Griet Robberechts en 
Jan Vanwezer.

Na een korte uitleg over onze zorgvisie 
en onze werkingsprincipes, bezocht Kim 
Jung-sook de bewoners in Woning 13 en 
ging gemoedelijk met hen in gesprek. 
De binnentuin en het gele wandelpad 
werden verkend langs de terrassen van 
de zorgflats, tijd voor een babbeltje in 
de laatste herfstzon om vervolgens nog 
even te gaan kijken in het kapsalon. De 
‘First Lady’ toonde erg veel interesse, 
zowel in de werking van De Wingerd als 
in het ziektebeeld dementie. Omdat 
ook in Zuid-Korea de bevolking gestaag 
veroudert, wordt men ginder meer en 
meer met dementie geconfronteerd.

Klaartje Theunis, kabinetchef bij Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen: “Ik 
was er gerust in dat ze, als ze De Wingerd 
bezocht, onder de indruk zou zijn. Jullie 
initiatief, de visie, werkwijze en de 
bezieling verdient niet alleen een pluim; 
het is inderdaad het navolgen waard, in 
binnen- en buitenland. Proficiat aan de 
hele ploeg !” Het bezoek werd inderdaad 
gesmaakt en iedereen mag terecht fier 
zijn op de persoonsgerichte zorg die we 
met zijn allen bieden en de kwaliteit van 
leven die we in dit huis nastreven.

De bewoners waren onder de indruk van 
het bezoek. “Ik vond het fantastisch”, 
zegt Juliette Verhoeven [foto links] die 
samen met haar man René Oortman in 

één van de zorgflats woont. “De first lady 
kwam ook heel vriendelijk over. Ze heeft 
me de hand geschud. En ze heeft een hele 
mooie glimlach.”

“Ze zei dat ze erg ontroerd was omdat ze 
in haar persoonlijk leven al in aanraking 
gekomen is met dementie”, zegt Jan 
Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke 
in De Wingerd: “Daarnaast is het ook 
van belang op politiek vlak omdat 
dementie een groeiend probleem is 
in Zuid-Korea, door de toenemende 
levensverwachting. Maar er zijn nog 
geen echte zorginstellingen zoals we 
hier in België wel hebben. Ze kunnen dus 
iets leren van onze ervaring met zorg en 
dementie. Wij, daarentegen, kunnen hun 
technologische expertise gebruiken.”

Mevrouw Lee Sunyoung, raadgever 
gezondheidszorg en sociale zaken voor 
de vertegenwoordiging van de Koreaanse 
Republiek bij de EU, schreef naderhand: 
“My delegation was so satisfied and 
touched for your person centered 
services and your warm attitudes to 
the residents. Many news articles were 
reported in Korea, and an article in the 
official blog of the Presidential office.”

We zijn bijzonder vereerd met de 
internationale aandacht en hopen dat 
de presidentsvrouw heel wat positieve 
ervaringen en inspiratie mee naar huis kon 
nemen. Samen maken we hét verschil!

Stijn Paemelaere

Kim Jung-sook zet De Wingerd op de wereldkaart

Kim Jung-sook, first lady van Zuid-Korea, maakt een praatje met de bewoners van de zorgflats.

Jan Vanwezer toont het ‘gele pad’.
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Zou jij rechtstaan en doorstappen 
met een slapende voet? Tracht eens 
een hemd te knopen met een slapende 
hand, zonder ernaar te kijken? Je 
kan je inbeelden dat dit helemaal 
niet zo vlot zal verlopen. Het gevoel 
dat je hebt over je eigen lichaam, is 
belangrijk voor de mogelijkheden in je 
motorisch functioneren.

Iedereen herkent ook wel het gevoel van 
een verdoofde wang na een bezoek aan 
de tandarts. Je brein signaleert dat de 
verdoofde zijde van je gezicht ‘dikker’ 
staat. Hierdoor kan je motorisch niet 
wat je anders wel kan met je mond. 
Een voorbeeld hiervan is dat je sneller 
op je wang of tong zou kunnen bijten 
bij handelingen die je anders ook 
uitvoert zonder dat dit gebeurt. Door dit 
verdoofde gevoel zal je dus voorzichtiger 
en trager handelen met je mond. Je 
gevoel bepaalt dus duidelijk je motorisch 
kunnen.

Het eerste wat we meestal doen om dit 
signaal vanuit ons brein, dat gebaseerd 
is op ons gevoel, te gaan controleren 
naar waarheid, is in de spiegel kijken. 
Het is een geruststelling als de spiegel 
je non-verbaal via een visuele prikkel 
aangeeft dat alles er normaal uitziet en 
je geen wang hebt zoals een hamster. 
Het moment dat je echter je blik 
afwendt van de spiegel, valt de visuele 
prikkel onmiddellijk weg en neemt 
de gevoelsmatige prikkel opnieuw de 
bovenhand.

Om aan dit verstoorde beeld tegemoet 
te komen en het brein te beantwoorden 
en gerust te stellen, stellen we typerend 
onbewust gedrag. We wrijven, knijpen, 
trekken en duwen met onze hand op 
de wang en als onze hand niet ter 
beschikking staat, trekken we gekke 
bekken en creëren we met onze tong 
aan de binnenzijde van de wang contact. 
We gaan zelfs onbewust zo ver dat we 
met onze wang zouden gaan wrijven over 
onze schouder, wanneer we onze beide 
handen nodig hebben om b.v. veilig met 
de auto te kunnen rijden.

Een ander persoon in jouw directe 
omgeving zou dit gedrag als abnormaal 
of storend kunnen ervaren, niet wetende 
dat jij naar de tandarts bent geweest. 
Maar laat duidelijk zijn dat dit gedrag 
voor jou op dat moment noodzakelijk is 
om tegemoet te komen aan je brein. We 
kunnen het omschrijven als signaalgedrag 
naar jouw omgeving, waarbij non- verbaal 
wordt aangegeven dat er iets anders 
is dan anders. Jouw omgeving kan het 
door jou gestelde gedrag pas helemaal 

plaatsen, nadat je jouw tandartsbezoek 
hebt aangegeven. Uit ervaring weten 
we dat de verdoving, en dus ook het 
verstoorde lichaamsgevoel, wegebt met 
de voortschrijdende tijd. Wanneer het 
brein aangeeft dat alles weer normaal 
functioneert, zal de noodzaak aan extra 
zintuiglijke prikkels ter geruststelling van 
ons brein verminderen en finaal stoppen.

Doordat de hersenregio die voor het 
verwerken van zintuiglijke informatie 
van ons lichaam instaat, meer en meer in 
verval geraakt door het voortschrijdende 
proces van dementie, zal het verlies 
aan lichaamsgevoel veralgemeend over 
het volledige lichaam optreden: het zal 
zich niet meer kunnen herstellen, het 
zal integendeel alleen maar gaandeweg 
toenemen. Hierdoor zal dus ook het 
motorisch kunnen van de persoon 
met dementie meer en meer bepaald 
worden. Net omdat deze lichaamsdelen 
een groter oppervlak innemen in de 
hersenregio die hiervoor instaat, zullen 
we het specifieke gedrag vooral zien in 
de regio’s van de handen, de voeten en 
het gezicht. Voorbeelden van dit gedrag 
zijn: grijpen, knijpen, kloppen, wrijven 
en klauwen met de handen; voorzettafels 
en bedsponde zien als een stuk van het 
eigen lijf; dolen, tappen en stampen 
met de voeten; onophoudelijk prevelen, 
herhalen, smakken, neuriën, roepen en 
hamsteren. Deze gedragingen komen 
vaak herhaaldelijk voor en worden zeer 
lang aangehouden.

We dienen dit te beschouwen als 
typerend en noodzakelijk gedrag van 
personen met dementie om het eigen 
lichaam bewuster te blijven voelen 
als de directe omgeving rondom hem/
haar. Het is een wanhopige non-verbale 
communicatie om aan te geven dat er 
iets niet pluis is en dat de omgeving daar 
niet het verwachte antwoord op geeft. 
Noodzakelijk gedrag voor de persoon met 
dementie om alsnog te beantwoorden aan 
de andere vraag van het brein. Wegens 
mis-interpretatie en het aanhoudende 
karakter ervan, wordt het vaak gezien 
als ‘storend gedrag’ voor de omgeving.

Het is dus aan de omgeving om dit 
signaalgedrag te observeren, correct te 
interpreteren en hiernaar een zintuiglijk 
geheel te creëren op maat van de 
persoon met dementie. Als dat gebeurt, 
zal het signaalgedrag, om tegemoet te 
komen aan zijn/haar ‘roepende’ brein, 
niet meer gesteld hoeven te worden door 
de persoon met dementie.

Jo Declercq

Verval van lichaamsgevoel bij dementie  
Sensorische desintegratie

Even op adem komen
Er was eens een pater missionaris, die met verscheidene ‘boys’, die zijn zware 
koffers moesten dragen, door de brousse trok naar een afgelegen missiepost. Het 
was ver en stikheet! Op zeker ogenblik begonnen de boys te staken, zetten de 
koffers neer en wilden geen stap meer vooruit. De pater maakte zich boos maar zij 
verroerden niet. Hij beloofde hen wat meer centjes, maar dat interesseerde hen 
niet. En toen riep de pater uit: “Wat is er toch met jullie? Luiaards!”

Eén van de boys zei: “Pater, onze lichamen zijn hier, maar wij wachten op onze 
zielen!” Toen begreep de pater dat zijn mannen ‘doodop’ waren en hij zei: “Ok! 
Laat ons even op adem komen!” En ook de pater ging erbij zitten.

Toen begon hij te denken aan de woorden van de oude catechismus: ‘De mens 
bestaat uit ziel en lichaam’. En hij moest lachen met de uitleg van de boy... 
onze lichamen zijn hier, maar wij wachten op onze zielen... Hun zielen kunnen 
de lichamen niet volgen! De pater dacht ook aan zijn moeder die in België aan 
dementie lijdt. Hij had vader nog horen zeggen: “Ons moeder haar ziel is al 
vertrokken naar de hemel... wij hebben alleen haar lichaam nog bij ons!”

En de pater kreeg tranen in zijn ogen en dacht: “Die jongens hebben gelijk... wie 
ben ik dat ik zo veeleisend ben?” En hij dacht aan zijn priesterwijding, die in het 
teken stond van de ‘Goede Herder’. Hij vroeg zich af of hij wel een goede herder 
voor zijn kudde was... 

Ook wij worden telkens opnieuw uitgenodigd om ‘even op adem te komen’. Het 
kan zo’n deugd doen in onze jachtige wereld. Wij lopen onszelf voorbij. Ergens 
zegt Jezus tot zijn vrienden: “Komt nu eens mee naar een eenzame plaats en rust 
wat uit!”. (Mc. 6, 31) Van alleen te zijn, hoeven wij niet bang te zijn. Jezus, van 
wie wij denken dat Hij de grote afwezige is, wil altijd bij ons zijn, ook al zien 
wij hem niet en denken wij dat Hij zich van ons niets aantrekt. Wie Hem zoekt 
zal Hem vinden. Hij draagt ieder mensenkind op handen en in zijn hart. Wanneer 
wij de moed hebben af en toe de remmen toe te trekken om voor Hem plaats te 
maken, dan zullen wij hem ervaren als een deugddoend briesje op een warme 
zomerdag. En zo geven wij onze ziel de kans, om ons lichaam bij te benen… 

Piet Debruyn

Winteragenda

Inhuldiging Vuurplaats

De nieuwe vuurplaats wordt officieel in gebruik genomen op donderdag 20 
december 2018. We verzamelen om 17u rond het vuur en zingen enkele 
gekende liederen. Bij droog weer. Bij minder weer drinken we binnen een 
glas en gaat de samenzang door in het Grand Café. Wees erbij!

Kerstmis 

De traditionele kerstviering gaat door op maandag 24 december 2018 om 
16u in lokalen 1-2 en het Grand Café. De liturgie wordt voorgegaan door EH 
Piet Debruyn en opgeluisterd door het koor Caleidoscoop. 

Kom samen met uw bewoner naar de viering en geniet mee van de warme 
kerstsfeer. Wij zorgen na de viering voor Glühwein en iets alcoholvrij. 

Familiediner

De jaarlijkse kerst- en eindejaarsdiners voor bewoners en hun familie gaan 
door op donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018 in. De avond wordt 
zachtjes opgeluisterd met piano en zang. Ben je al ingeschreven? Kom op de 
dag van jouw vooraf gemaakte keuze om 17u naar het Grand Café voor het 
feestmenu:

Glaasje cava of fruitsap

Tartare van zalm met mierikswortelsaus en slagarnituur 
Velouté van knolselder met gebakken zwarte pens

chips van knolselder en bieslookolie
     Gevulde parelhoen op Normandische wijze  

         witloof met gerookt spek, appel met veenbessen
champignonroomsaus met kroketten        

Koffie met kerststronk     

Inschrijven vóór 17 december. Meer informatie via het secretariaat: 
karen.douree@wingerd.info of 016/28.47.90. 
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Interview: een mens herleiden tot zijn of haar ziektebeeld is onrechtvaardig 
De gedachte dat beeldvorming over 
dementie zowel in de meer klassieke 
media, als op het internet te weinig 
nuance vertoont, was voor professor 
Baldwin Van Gorp de aanzet om dit 
bijzonder fenomeen te onderzoeken. 
Van Gorp voerde samen met Tom 
Vercruysse het onderzoek ernaar 
in samenwerking met het Centrum 
voor Mediacultuur en Communicatie-
technologie van de KU Leuven en de 
Koning Boudewijnstichting. Hetgeen 
resulteerde in een wetenschappelijk 
rapport met de titel: ‘Framing en 
reframing: anders communiceren over 
dementie’. 

Nog steeds voeren angst, drama en 
alarmisme te vaak de boventoon en bij het 
schrijven over personen met dementie 
doen ongefundeerde vooroordelen nog 
al te vaak de ronde. We vroegen dus aan 
prof. Van Gorp of daar wat aan te doen 
valt en waarom is dat dan zo belangrijk? 

Een gesprek.

Van Gorp: “Zeker is het belangrijk 
om die perceptie te counteren, want 
dramatisering van het ziektebeeld 
zorgt ervoor dat mensen met dementie 
worden opgezadeld met een zelfstigma 
en dat kan er dan weer toe leiden dat 
mensen bijvoorbeeld het huis niet meer 
durven verlaten, waardoor er sprake is 
van vereenzaming. De omgeving schaamt 
zich voor de persoon in kwestie en het 
ligt voor de hand dat dit een tendens is 
die best omgebogen wordt. Niet alleen 
ten behoeve van de direct betrokkenen, 
maar ook de samenleving in het algemeen 
heeft baat bij het opruimen van een 
aantal stereotyperingen die spelen 
rond ouder worden in het algemeen en 
dementie in het bijzonder.” 

En als je over framing spreekt gaat 
het dan ook om stereotypes die door de 
pers versterkt worden?

Van Gorp: “Dat hebben we inderdaad 
vastgesteld tijdens het onderzoek naar 
vooral mediamateriaal, en dat in de 
breedste betekenis van het woord. 
Naast de berichtgeving keken we ook 
naar de beeldvorming in romans, zelfs in 
stripverhalen en bijvoorbeeld ook naar 
campagnes over dementie.”

“We hebben dus geen nieuwe interviews 
afgenomen, maar wel het al bestaande 
media-aanbod onderzocht. Kortom: we 
hebben zo goed als al het beschikbare 
materiaal onderzocht, teksten en ook 
heel wat beelden waaruit lezers en 
kijkers hun informatie omtrent dementie 
putten. We hebben het verzamelde 
materiaal geanalyseerd en bekeken 
welke achterliggende denkbeelden, 
normen en waarden als een soort 
voedingsbodem voor die stereotypen 
fungeren.” 

En welke frames, welke gebieden 
sprongen er vooral uit? 

Van Gorp: “We hebben met vrij grote 
zekerheid een zestal problematische 
en vooral stigmatiserende begrippen 
kunnen opsporen. Eén opvallend 
gegeven was de aanwezigheid van een 
mensbeeld - vanuit het cartesiaans 
dualisme - met een grote nadruk op de 
scheiding van lichaam en geest, soms 
ook nog de ziel bij geloofsovertuiging. 
Dat mensbeeld is sterk aanwezig in onze 
maatschappij met daarbij de gedachte 
dat het lichaam ondergeschikt is aan 
de geest. Dit is slechts één manier van 
kijken naar de mens en komt zeker in 
aanmerking om als frame bestempeld 
te worden. Bij dementie en Alzheimer 
wordt je geest als het ware weggenomen 
en als je deze framing toepast, kom je 
dan tot beeldspraak over een patiënt 
die als een ‘plant’ of ‘een lege huls’ 
verder leeft. Het gaat weliswaar niet zo 
ver dat men niet meer over de ‘mens’ 
spreekt, maar helaas wel zover dat diens 
‘persoonlijkheid’ wordt miskend. De 
mens blijven zien in je vader, je moeder 
of je partner is belangrijk, ook al lijdt 
die aan dementie. Niemand zegt dat 
het een eenvoudige opgave is, maar de 
manier waarop we over hen praten en 
denken bepaalt veel. Je praat niet over 
‘dementen’ of ‘dementerenden’, maar 
over mensen met dementie. Je doet hen 
onrecht aan door hen te herleiden tot 
zijn of haar ziektebeeld.” 

“Een ander frame is ingegeven door de 
angst voor de dood en/of de aftakeling. 
Het verlies aan autonomie en het 
afhankelijk worden van anderen zijn 
typisch problematische frames in de 
westerse samenleving. Wij gaan er van 
uit dat grootouders of ouders voor hun 
kinderen zorgen en dat dit zo hoort 
te zijn. In andere culturen blijkt dat 
helemaal niet het geval. Daar blijven 
ouderen met dementie bijvoorbeeld 
langer met allerlei andere taken en 
bezigheden functioneren binnen het 
gezin. Naar de zorg van ouders voor 
hun kinderen en van kinderen voor 
hun ouders wordt in die culturen meer 
gekeken als een beurtrol.” 

Terug naar mijn allereerste vraag: wat 
valt er aan te doen? 

Van Gorp: “We hebben tegenover deze 
zes negatieve frames counterframes 
ontwikkeld. De belangrijkste eigenschap 
van zo een counterframe is dat ze 
de-problematiserend moeten zijn. 
Daarmee zijn we op de meest creatieve 
manier aan de slag gegaan. We hebben de 
vastgestelde frames in allerlei workshops 
voorgelegd aan personen met dementie 
en aan experten, om te kijken welke 
counterframes in de praktijk werkzaam 
zouden kunnen zijn. Vervolgens 
hebben we een communicatiebureau 
onder de arm genomen en een aantal 
campagneposters laten ontwerpen.”

“We hebben daarna een duizendtal 
Vlamingen hierover bevraagd. Welke 
counterframes bestempelen zij als 
meest efficiënt om de algemene 
beeldvorming in betere banen te leiden? 
Uit die antwoorden hebben we geleerd 
dat er een zekere paradox optreedt als 
je bij een counterframe alleen inzet 
op de-problematisering dan wordt er 
een soort verbloeming ervaren van iets 
wat vooralsnog als problematisch wordt 
gezien. We kwamen tot de vaststelling 
dat je de negatieve frames nodig blijft 
hebben, anders overheerst de perceptie 
dat het om een valse weergave van de 
realiteit gaat. Je kan met counterframes 
dus enkel een ander facet van de persoon 
belichten. Ondertussen zijn we zoveel 
jaren onderzoek en beeldvorming rond 
dementie verder en weten we dat enkel 
frame tezamen met counterframe voor 
een evenwichtige benadering zorgt. 
Dat blijkt trouwens ook uit de talrijke 
reacties die ik nog steeds ontvang.” 

“Sommige mensen omschrijven deze 
aanpak als een ‘luchtige benadering’. 
Ze schrijven letterlijk dat ze daarmee 
het pad kunnen verlaten waarmee de 
gestelde diagnose als een doodvonnis 
wordt onthaald en sterker nog als een 
veroordeling die stante pede wordt 
uitgevoerd. Vandaar dat je met enige 
regelmaat gedramatiseerde uitspraken 
tegenkwam, en ook nu nog tegenkomt 
als: ‘mijn man leeft nog, maar ik ben 
al weduwe’. Nochtans weten we uit 
wetenschappelijk onderzoek dat tussen 
het tijdig stellen van de diagnose en het 
overlijden, wat uiteindelijk iedereen 
van ons ooit ten deel valt, er nog negen, 
tien of meer levensjaren kunnen resten. 
Het is daarom een goede zaak dat de 
perceptie kan omgebogen worden, zodat 
ze de levenskwaliteit van die resterende 
jaren niet aantast. Maar de opdracht 
blijft - voor iedereen - om elke dag 
opnieuw het beste te maken van die 
tijd.” 

Zijn deze standpunten voldoende 
opgepikt? 

Van Gorp: “De bijdragen in dit rapport 
en de standpunten eruit geformuleerd 
maken sinds de publicatie ervan minstens 
deel uit van het debat, bij alle actoren 
op het terrein. Een voorbeeld: de slogan 
‘Vergeet dementie onthou mens’, 
horend bij de campagne die Vlaamse 
minister Jo Vandeurzen lanceerde, is 
rechtstreeks ontleend aan één van de 
counterframes uit ons rapport. Ook 
de VRT heeft bij één van hun Music 
for Life-edities al eens gekozen voor 
dementie. Het rapport reikt alleszins 
voldoende middelen aan om anders te 
gaan kijken naar dementie. Het zegt niet 
hoe je er naar moet kijken, maar wél 
hoe je er ook naar kan kijken vanuit een 
ander, niet stigmatiserend perspectief. 
En de reacties die ik blijf ontvangen zijn 
zonder meer hartverwarmend.” 

Dankjewel voor dit boeiende gesprek!

Guido Joris

Gratis downloaden of een kopij aanvragen 
Het rapport ‘Framing en reframing: anders communiceren over dementie’ dateert 
al van 2011, maar uit de lezing blijkt dat het tot op vandaag niet aan actualiteit en 
belang heeft ingeboet. Het rapport is gratis te verkrijgen in gedrukte vorm bij de 
Koning Boudewijnstichting als je het bij hen opvraagt, maar je kan het ook gratis 
downloaden in PDF-formaat. 

https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2011/295119

“Om heel eerlijk te zijn: ik wou 
dat ik het rapport al eerder gelezen 
had en zeker voor iedereen die in 
zijn omgeving geconfronteerd wordt 
met iemand die met een of andere 
vorm van dementie te maken krijgt 
is het lezen ervan een absolute 
aanrader. Waarom? Voor mij was 
de kennisname van het rapport 
slechts de herkenning, een soort 
aha-erlebenis, van een theoretisch 
model dat overeenstemt met 
een werkelijkheid die ik slechts 
stapvoets leerde kennen gedurende 
meer dan tien jaar. Eerdere 
lezing van dit rapport had mij 
en mijn familieleden voorsprong 
opgeleverd.” 

Baldwin Van Gorp
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De vier kaarsen

Een kerstverhaal

Vier kaarsen brandden langzaam, het was zo stil dat je 
ze kon horen praten…

De eerste kaars zei: “Ik ben de vrede, maar ik denk dat 
ik langzaam uitga.” Het vlammetje flikkerde en ging uit.

De tweede kaars sprak: “Ik ben vertrouwen, maar het 
maakt niet uit of ik al of niet brand, want de mensen 
geloven niet meer in mij.” Toen ze stopte met praten, 
blies een zacht windje haar uit.

Treurig verklaarde de derde kaars: “Ik ben de liefde, 
maar ik heb niet meer de kracht om langer te branden. 
Mensen leggen mij aan de kant omdat ze niet begrijpen 
hóe belangrijk ik ben. Ze vergeten zelfs om elkaar lief 
te hebben.” Ze wachtte niet langer meer en ging uit.

Toen kwam een kind de kamer binnen en riep ontsteld: 
“Waarom branden jullie niet? Jullie horen te branden 
tot het eind.” En het weende.

De vierde kaars sprak troostend: “Wees niet verdrietig. 
Zie: ik brand nog steeds en wij twee samen kunnen de 
anderen opnieuw aansteken, want ik ben HOOP!”

Met glanzende ogen nam het kind het licht van de hoop 
en stak de drie kaarsen weer aan.

MS

Ï

Notenkoekjes van Paridaens
In 1805 stichtte ene Cicercule Paridaens in Leuven een 
kleine religieuze gemeenschap, de Dochters van Maria. 
Die zustergemeenschap ontwikkelde zich in de 19de 
eeuw tot een gerenommeerde onderwijscongregatie 
en ze openden verschillende onderwijsinstellingen. 
Tegenwoordig woont, leeft en werkt de huidige 
generatie religieuzen nog altijd in hun kloosters te 
Leuven (het bekende Paridaens- en Miniemeninstituut in 
de Diestsestraat), Wilsele, Beaumont en Bergen. Maar de 
zusters zijn ook bij ons in De Wingerd een beetje thuis, 
want in Woning 13 verblijft nu al een hele poos één 
van de Dochters van Maria, of zoals ze in de volksmond 
zeggen een ‘zuster van Paridaens’. En die lieve zuster 
bracht voor ons een recept mee: de notenkoekjes van 
Paridaens.

Isabelle Boelen

Recept:

1. Meng 150 gram notenmix met 120 gram kristalsuiker.
2. Voeg er 1 eierdooier bij.
3. Het eiwit opkloppen onder het mengsel spatelen.
4. Maak hoopjes van 2 tot 3 cm (niet platduwen).
5. Leg ze op het bakpapier.
6. 13 minuten afbakken op 160° tot ze goudbruin zijn.

Preekstoel

Mensen om u heen!

Wanneer wij vertellen over een feest dat wij meevierden, of over een begrafenis die wij meemaakten, dan 
krijgen wij dikwijls als eerste vraag: ‘Was er veel volk?’ Veel mensen om je heen... dat doet plezier! Ook Jezus 
en zijn vrienden waren in zijn glorietijd omringd door een grote menigte. Naar het einde toe verminderde 
zienderogen het aantal mensen en uiteindelijk vraagt Jezus aan zijn vrienden: ‘Wilt ook gij soms weggaan?’ 
Petrus treedt vooruit en in naam van de twaalf zegt hij: ‘Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van 
eeuwig leven’. Maar enkele dagen later laten ze Jezus in de steek ... ze laten Hem aan zijn lot over. Van God 
en iedereen verlaten, dat moet een hel zijn! Ik vertel u vandaag het verhaal van Ivo. Wij voelen erin de angst 
van het alleen zijn, maar op het einde de vreugde van ‘Mensen om u heen’.

Op zekere dag ontwaakte Ivo uit een diepe slaap. Toen hij zich in bed omkeerde, zag hij dat zijn 
zusje Els niet in haar bedje lag. De lakens van haar bedje waren mooi opgeplooid en zonder één enkel 
kreukje. Ivo schrok en dacht dat ze misschien in de kamer van mama en papa was. Hij haastte zich ernaar 
toe. Groot werd zijn angst... die kamer was leeg! Ook het grote bed was netjes opgemaakt. Ivo rende de 
trappen af... hun huis was leeg. De voordeur stond open. Nog in zijn rode pyjama liep hij de straat op en 
belde hij aan bij de buren. Niemand kwam opendoen. Hij duwde tegen de deur die open ging en hij ging 
binnen. Van de buren geen enkel spoor! Wel stond daar naast de kast een vogelkooi met een prachtige 
kanarie, maar dàt ontging hem. Het ontging hem ook - toen hij weer op straat was - dat hij nog steeds in 
pyjama rondliep. Met haastige stappen liep hij door de lege straten in de richting van de kerk. De kerk 
was als een woestijn.

Ivo holde terug naar huis en haalde zijn nieuwe fiets uit de garage. Hij reed ermee naar de stad, die 
toch niet zo ver van zijn dorp lag. Ook in de stad was geen mens te bespeuren. In de kathedraal brandde 
de Godslamp niet! Misschien, zo dacht hij, hebben de mensen mij een formidabele poets willen bakken, 
door zich allemaal voor mij te verstoppen... maar dat kan toch niet? Ivo reed terug naar huis. Thuis 
stonden bloemen op tafel en de kat liep met enkele sprongen de keuken in. ‘Wat ben ik - dacht Ivo - met 
een kat, met bloemen, met mijn rode pyjama of met mijn nieuwe fiets... als ik niemand heb die van mij 
houdt?’ Hij was zo treurig dat hij op zijn bed ging liggen en onmiddellijk in slaap viel.

Toen droomde hij dat hij in de hemel kwam. Er waren geen engelen, geen heiligen, er was geen God! 
Ivo was heel alleen. ‘Ach - jammerde hij - ook hier is niemand om lief te hebben, zelfs niemand om te 
haten!’ Ivo doolde voort door de eindeloze ruimten en hij ontdekte het aards paradijs in al zijn pracht! 
Maar dat alles kon hem niet bekoren. Dichte nevels kwamen plots opdagen en omringden hem. Ivo zakte 
neer waar hij stond en hij begon zachtjes te kreunen en te snikken. Maar waarom wenen als er niemand 
is om u te troosten? 

Plots hoorde Ivo een fijn stemmetje dat sprak: ‘Ivo!’. Hij schrok ervan. Het was zijn zusje Els, die wat 
verder in haar bedje lag. Ivo sprong met één wip uit zijn bed en liep naar de kamer van zijn ouders. Mama 
zei: ‘Wel Ivo, jij bent zo vroeg wakker vandaag!’ En papa zei: ‘Ivo, jij doet zo raar... scheelt er iets?’ De 
buren waren thuis, dat kon hij horen en de straat was vol beweging!

Tot hier het verhaal van Ivo. Wat is het fijn, niet alleen te zijn. Mensen om u heen! Een prettig gevoel als we 
echt van elkaar houden.

Pater Piet

In Beeld 
Herdenkingsviering voor de overleden bewoners, op 17 november 2018.

De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en ied’reen vindt het heel gewoon    
dat zij weer blad’ren krijgen.    
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien.       
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien.     

    Toon Hermans
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Melissa Deliens, studente aan het 
Sint-Franciscusinstituut, nam deel 
aan de ‘werkgroep dementie’ voor 
een reflectieronde over het thema 
‘intimiteit in het woonzorgcentrum’. 
Op vraag van zowel Kris Matuscsak, 
stagebegeleider, als Nele Gaeremynck, 
beleidsmedewerker bij Woonzorgnet-
Dijleland en bezielende kracht achter 
tal van kwaliteitsprojecten hier in 
huis, vatte de studente haar impressies 
voor u samen. Een bloemlezing.

Melissa: “Ik was erg benieuwd en blij 
dat ik dit mocht meemaken. Ik kon 
me niet goed voorstellen wat zo een 
werkgroep zou inhouden. Toen ik de 
zaal binnenkwam waar de werkgroep 
door zou gaan, zag ik een grote tafel 
met stoelen. Een beetje zoals bij een 
vergadering. De beamer werd aangeknipt 
en iedereen nam plaats. Aan de hand 
van casussen werden er bepaalde topics 
rond intimiteit besproken. De eerste 
casus werd mooi geïllustreerd met een 
filmpje over een mevrouw van 96 jaar. 
We zagen hoe ze een pop vasthield en 
er tegen praatte, terwijl ze zachtjes 
over het wangetje aan het wrijven was. 
De manier waarop de medewerker het 
filmpje bracht vond ik mooi. Ze deed 
dit op een heel respectvolle manier. Ze 
vertelde dat als je zulke filmpjes maakt 
en die laat zien aan familie of collega’s, 
het belangrijk is dat het voldoende en 
correct gekaderd wordt. Ze vertelde 
daarom eerst een beetje meer over de 
persoonlijkheid van de bewoonster.”

De bewoonster in kwestie is een zeer 
kokette dame en misschien niet meteen 
het type waarvan je zou denken dat een 
babypop haar rust kan bieden en een 
stukje genegenheid kan invullen. Maar 
toen ze op een dag toevallig één van 
de collega’s met een pop op de arm zag 
rondlopen, pakte ze die spontaan over.
Een mooi voorbeeld van ‘ruimte geven’ 
en ‘respect doet leven’. De dame kiest 
zelf. Critici zouden kunnen opmerken dat 
dit ‘infantiliseren’ is, een vrouw van 96 
jaar met een kinderpop laten spelen,… 
Toch is het de bewoner die bepaalt welke 
betekenis ze aan die pop geeft. Daar is 
ze geheel vrij in. En het is duidelijk dat 
de dame er rustig door wordt en het 
aangenaam vindt om die pop vast te 
houden.

Melissa: “Bij het volgende filmpje zagen 
we een bewoonster strijken, samen met 
een medewerker die haar begeleidde. 
Deze bewoonster heeft in de ochtendzorg 
hulp nodig bij het wassen, maar is wel 
nog in staat om het gewassen linnen te 
strijken. Ik vond het prachtig om te zien. 
Ik besef nu dat we veel te snel dingen 
uit handen nemen van mensen. We doen 
dit met de beste bedoelingen. We zijn 
bang dat iemand valt, dat iemand zich 
verbrandt, dat iemand zich pijn doet,… 
Maar soms moeten we durven loslaten en 
dan zien we dat er nog heel veel mogelijk 
is. Mensen met dementie kunnen veel 
meer dan wij als zorgverlener soms 
denken.”

Een volgende casus, binnen de werkgroep 
aangebracht door een zorgkundige in één 
van de woningen, gaat over het stellen 
van ongewenst en grensoverschrijdend 
gedrag. 

Zo vraagt een man soms om bij hem 
in bed te komen liggen, gaat in de 
deuropening staan en laat de vrouwelijke 
collega’s pas door als hij een zoen heeft 
gekregen. Zonder meer een heikel thema, 
ontremming door dementie. Bovendien is 
de tolerantiegrens iets erg persoonlijks 
en dus voor alle zorgverstrekkers anders.

De ene persoon heeft er geen problemen 
mee om iemand even te omhelzen, 
terwijl een innige knuffel geven aan een 
bewoner voor een andere collega al gauw 
een brug te ver is...

Melissa: “De zorgkundige vertelde 
dat ze weet dat de bewoner dat doet 
vanuit zijn dementie en ze wil dus niet 
overreageren. Ze begrenst het gedrag 
wel, door te zeggen dat ze getrouwd 
is, kinderen heeft, dat ze hier werkt 
enz. Maar waarden en normen zijn 
voor iedereen anders. Het is belangrijk 
om het gedrag duidelijk te begrenzen, 
op een correcte en beleefde manier. 
Negatieve feedback geven vind ik zelf 
ook niet gemakkelijk. Vaak uit angst om 
de ander te kwetsen. Maar toch is het 
noodzakelijk om grensoverschrijdend 
gedrag bij mensen met dementie te 
begrenzen. Zij kunnen deze grens zelf 
niet meer bewaken, daarom moeten wij 
die duidelijk en correct aangeven.”

In situaties zoals deze maakt De Wingerd 
gebruik van een ‘vlaggensysteem’. 
Een hulpmiddel om op een correcte 
manier te reageren op en om te gaan 
met moeilijke situaties. Het is in ieders 
belang om “overreacties” te vermijden. 
In deze casus hijsen we de ‘zwarte vlag’, 
dat signaleert een concreet probleem 
en betekent dat het ongewenste gedrag 
onmiddellijk gestopt moet worden 
volgens het ABC-schema: gedrag 
wordt geobserveerd, geëvalueerd en 
geïnterpreteerd om een delicate situatie 
op een zo menswaardig mogelijke manier 
doch kordaat aan te pakken.

Melissa: “De manier waarop het hele 
team in de woning ermee omging, vond 
ik bewonderenswaardig. Hoe voelde de 
zorgkundige zich? Hoe ging ze ermee om? 
De collega’s toonden respect voor haar 

openheid en bevestigden nog eens hoe 
belangrijk het is om ook die persoonlijke 
emoties op tafel te durven leggen. Samen 
zochten ze naar manieren om de bewoner 
in kwestie te helpen en zijn nood aan 
intimiteit in te vullen. Ze veroordelen 
niet, maar passen het adagium ‘respect 
geeft ruimte tot leven’ toe. Want elke 
mens, ook iemand met dementie, heeft 
nood aan affectie, genegenheid én 
seksualiteit. Oplossingen zoals een film 
met mooie vrouwen of een boekje,… 
medicatie als allerlaatste optie. Dàt 
vind ik echt een teken van vooruitgang. 
Het stelt me gerust dat het taboe hier 
doorbroken wordt.”

Er wordt hier in De Wingerd vandaag, 
in navolging van de campagne ‘Tachtig 
tinten: genderidentiteit en seksuele 
diversiteit in woonzorgcentra’, ook al 
nagedacht over goede zorg voor in- of 
uit-de-kast holebi’s en een generatie 
transgenders in de toekomst. Hoe 
bieden we zorg voor ouderen met een 
andere cultuur, een andere beleving van 
intimiteit en seksualiteit… Zo krijgen 
bewoners bij hun intrek nu al een 
deurhanger, ‘niet storen’ zoals op hotel, 
die ze kunnen gebruiken als ze even 
alleen willen zijn. Een leuke brochure 
over intimiteit en seksualiteit in het 
woonzorgcentrum wil hier een gevoel 
van openheid en bespreekbaarheid rond 
creëren. 

Er kan over alles gepraat worden, er is 
ruimte voor.

Melissa: “Deelnemen aan deze werkgroep 
heeft mij veel mooie en vernieuwende 
inzichten bijgebracht. Eén van de 
teamleden sprak over een ‘machtsvrije 
ruimte’, een term waar ik nog nooit 
van gehoord had. Het betekent dat je 
de bewoner zoveel mogelijk inspraak 
geeft in de toegediende zorgen. Jij 
verzorgt, maar dat wilt niet zeggen dat 
je daarom mag beslissen in plaats van 
de persoon. In die ‘machtsvrije ruimte’ 
heeft er niemand de macht, éénzijdig 
alle zeggingschap, niét de verpleeg- of 
zorgkundige, maar ook niét de bewoner 
of patiënt. Welaan, laat overal waar ik 
verzorg een ‘machtsvrije ruimte’ zijn.”

Stijn

Intimiteit & Dementie

Als organisatie kan je lijnen wel uitzetten, 
maar de vrijheid van de wandeling geeft vrijheid voor het onverwachte.

In Beeld
Uitstap met enkele bewoners naar 
ruiterschool-stoeterij Meerdaalhof 
in Oud-Heverlee: hét paradijs voor 
wie van paarden houdt, de manege is 
gelegen aan de rand van Heverlee- en 
Meerdaalbos. Sinds de jaren ‘70 staat 
Meerdaalhof bekend om de fokkerij van 
het Belgisch warmbloed en trekt jaarlijks 
veel bezoekers naar de manege. De 
dartelende veulens in de uitgestrekte 
weiden en de aanpalendende bossen zijn 
voor de wandelaars een mooi schouwspel 
in een uitgelezen omgeving. 

Mia
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Levensmand

In het voorjaar van 2013 introduceerden 
we een nieuw hulpmiddel voor zorg: 
de ‘levensmand’. Ondertussen heeft 
dat initiatief ruimschoots zijn nut 
bewezen: een mand gevuld met allerlei 
mooie en handige spulletjes bedoeld 
om familieleden, vrienden, personeel, 
vrijwilligers… te helpen wanneer 
die een bewoner in de palliatieve 
levensfase nabij zijn. Het idee werd 
uitgewerkt door oa. Jeannette van 
den Biggelaar, vandaag één van de 
drijvende krachten in het Spiritueel 
Zorgteam dat in De Wingerd actief is 
rond zingeving.

Een boekje met mooie foto’s en teksten, 
mooie en de juiste verzorgingsspulletjes 
voor die laatste dagen, een flesje 
champagne voor de mondzorg, een beetje 
bodylotion om de huid in te smeren, 
een bloemetje, een kaarsje, … Haar 
ervaringen delend, met de leden van het 
‘Palliatief Support Team’, vatte ze het 
plan op om een mand samen te stellen 
met alles erin dat nuttig zou kunnen 
zijn tijdens die laatste levensfase. Met 
enkele collega’s werkte ze het idee 
uit en het resultaat is er ondertussen: 
de Levensmand, één voor elke site, 
inmiddels al vaak gebruikt met heel wat 
positieve ervaringen en feedback van 
familieleden en zorgverstrekkers.

In de levensmand van De Wingerd zit nu 
een cd-spelertje, een ‘aromastreamer’ 
om de kamer een aangename geur te 
geven, massageolie, informatie over 
palliatieve zorg en de mogelijkheden bij 
overlijden, twee gedichtenbundeltjes, 
voor de gelovige bewoners een 
kruisbeeld en een palmtakje, allerhande 
personenzorgattributen, …

Maria, wiens man in De Wingerd is 
overleden, beschrijft haar ervaringen 
met de Levensmand in het zomernummer 
van deze krant, jaargang 2014: “Op 
een dag werd mij een levensmand 
aangeboden. “Wat is dit?”, vroeg ik me 
af. Wel, die mand was gewoon super en 
in de moeilijke strijd die hij had, heeft 
hij kunnen genieten van een heerlijk 
geurende oliemassage, aangepaste 
teksten die ik hem dan voorlas, een 
bloemetje en kaarsen. Ik kon mijn ogen 
niet geloven toen ik dit allemaal zag en 
ik besefte dat mijn echtgenoot tot het 
laatste moment de beste verzorging en 
aandacht kreeg. Toen hij overleden was, 
mocht ik hem zelfs nog mee wassen wat 
voor mij heel veel betekende. Wat lag 
hij nadien toch mooi op zijn sterfbed 
omringd door mooie bloemen die ik in 
die mand gevonden had. Dit maakte me 
toch nog enigszins gelukkig dat ik zo 
afscheid kon nemen.”

Kinderen en de toekomst
Vandaag stoppen we ook enkele mooie 
kinderboeken in onze Levensmand: 
‘Boom vol herinneringen’, van Britta 
Teckentrup; ‘Derk Das blijft altijd bij 
ons’, van Susan Varley; ‘Dat is heel 
wat voor een kat’, van Judith Viorst 
en illustraties door Fleur van der Weel; 
tenslotte ook ‘Oscar en oma Rozerood’, 
door Eric-Emmanuel Schmitt. Deze 
verhalen kunnen rouw en verlies 
bespreekbaar maken bij (klein)kinderen 
van de bewoner die afscheid neemt. We 
denken daarmee in het bijzonder aan 
personen met jongdementie, en aan 
de vaak nog piepjonge en kwetsbare 
mensen die zij ongewild achterlaten. 
Ook het idee van ‘wensdoosjes’ in de 
levensmand kan een mooie insteek zijn 
om jonge kinderen iets mee te geven 
voor het leven, voor later.

Graag horen we de reacties van de 
betrokken families. Wie een verhaal of een 
ervaring wil delen, kan contact opnemen 
met Jeannette en haar collega’s van het 
Spiritueel Zorgteam of met Antje Proost 
en Nansie Daems, zorgcoördinatoren in 
het Palliatief Support Team.

Stijn

Levensloop 
Team Woonzorgnet-Dijleland neemt voor het vijfde jaar op rij deel aan 
Levensloop, een sportief evenement georganiseerd door de Stichting tegen 
Kanker. Bij de editie 2018 haalden we samen met én dankzij jullie meer dan 
€12.500 op voor het goede doel. Collega’s, vrijwilligers, familieleden en 
vrienden, samen het leven vieren, herinneren en strijden: YES WE CARE !

Schrijf dus opnieuw mee in bij het leukste team in de wijde omtrek, via het 
secretariaat of online: www.levensloop.be/teams/woonzorgnet-dijleland-2

Steun een van de sportievelingen, of neem gewoon deel aan één of enkele 
van de nu al geplande sponsoracties in De Wingerd:

• Bingonamiddag (bewoners en familie) op zondag 27 januari 2019

• Wingerdkwis op vrijdag 22 februari 2019

• De Wingerd zingt op vrijdag 22 maart 2019

• Cocktailavond (niet te missen!) op vrijdag 26 april 2019

Een uitnodiging volgt. Hou ook Facebook in de gaten voor het laatste nieuws!

Dagboek van een vrijwilliger
Elke bewoner groeten, een kort babbeltje. En dan is het tijd 
voor een ijsje. Catherine, die altijd veel waardering uitdrukt 
voor wat ik in de woning doe, zegt: “Jef, gij moogt de ijsjes 
ronddelen.”  

Een bewoner, eens die zijn ijsje op heeft, vraagt:  “On y va…?” 
“Zou je gaarne een wandeling doen?” Zijn reactie is duidelijk 
en overtuigend, dus vertrekken we richting Kareelveld.  Eind 
september en het is nog heel mooi zomerweer, daar zitten we 
in het veld op een bank en volop in de zon. Hij geniet. Terug in 
de woning kan ik op zijn gezicht nog een heel ontspannen en 
tevreden glimlach zien. 

Een andere woning, ook daar groet ik iedereen, en neem ruim 
tijd voor een praatje met één van de mannen. Hij beschouwt 
me als zijn West-Vlaamse vriend.  Als ik hem vertel dat Club 
Brugge verloren heeft in het voetbal antwoordt hij:  “Spijtig, 
maar ze kunnen niet altijd winnen!”  

Vrijdagvoormiddag, tijd voor een wandeling, een bewoonster 
komt mee en we stappen een landweg in. We komen in de open 
natuur. Telkens als ik wijs op natuurschoon, geniet ze ervan en 
zegt enkele woorden. 

 
Op een bepaald moment komen we langs een vervallen gebouw:  
“Dat zouden ze mogen afbreken, niet schoon.” En eigenlijk 
heeft ze gelijk. Het is duidelijk dat ze ervan geniet buiten te 
komen. Ze zegt nog:  “blauwe lucht,” en “twee vliegtuigen”. 
Ik heb er zelf ook plezier in. Weer thuis gebracht in de woning, 
kijkt ze nog naar mij met een zalige, brede glimlach en ze 
zegt:  ”Bedankt, het was heel leuk.”

Het is zaterdag en als ik vraag aan een bewoonster of ze naar 
de mis wil gaan, krijg ik een positief antwoord. Drie anderen 
zeggen  “ik ook”. Ik mag er dus vier wegbrengen, twee apart 
in een rolstoel en dan nog eens twee, één voortduwend en de 
ander al stappend.  

En nog dit: enkele bewoonsters wensen dat ik bij hen zit tijdens 
de mis.  Ik zet me ertussen, twee naast me, een derde achter 
mij en twee anderen links en rechts daarvan.  Ze zijn alle vijf 
content.  

Zo worden alle helpende handen stilaan een echte “BV”, 
oftewel een “bekende vrijwillger” in De Wingerd. 

Jef 

Schaak op vrijdag
Er wordt iedere vrijdagavond geschaakt 
in lokaal dienstencentrum Wijnveld. Om 
19u starten we met een schaakles voor 
de jeugd. Aansluitend, tot 20u, spelen de 
jongste schakers een partijtje met elk 25 
minuten bedenktijd. De oudere spelers 
beproeven hun schaakvaardigheden 
vanaf 20.15u. Iedereen kan een partijtje 
komen meespelen en je hoeft niet op 
voorhand in te schrijven. Kom gewoon 
langs in het Grand Café. Een computer 
met een ‘paring’-programma bepaalt wie 
tegen wie speelt. Het tempo bedraagt 90 
minuten voor de eerste 40 zetten en  30 
minuten voor de rest van de partij. Er 
geldt 30 seconden ‘per zet increment’ 
vanaf eerste zet. Dat wil zeggen dat je er 
30 seconden per zet bij krijgt. Wil je wat 
meer uitleg over het schaakspel? Neem 
dan even een kijkje bij Schaakclub 
Leuven Centraal: www.leuvencentraal.be 

René Creemers

Alle leeftijden bij Team Woonzorgnet-Dijleland, de tofste ploeg van Levensloop Leuven.

https://www.levensloop.be/teams/woonzorgnet-dijleland-2
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MEMOrabel 
We sterven minder aan kanker, maar meer aan alzheimer

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

Praatcafé Dementie
Donderdag 20 december 2018
Juridische aspecten en financiële 
tegemoetkomingen bij dementie, 
door Veerle Vangheluwe, juriste 
en door Liesbeth Vermeire, 
maatschappelijk werkster
OCMW Holsbeek.
WZC St-Margaretha, 
Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek.

Donderdag 21 februari 2019
‘Dementie: de zaken regelen’
Wilsbekwaamheid en andere 
beslissingen, door dr Satya 
Buggenhout, geronto-psychiater
19u30 in WZC Dijlehof, 
Minderbroedersstraat 9b,  
3000 Leuven.

Jongdementie
Bijeenkomsten exclusief voor  
zonen en dochters: 

Woensdag 23 januari 2019
‘Hoe zorgen voor je ouders op een 
manier die jou past?’
Sara Mahieu, psychologe en 
contextueel psychotherapeute. 
Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven.

Nieuw in het documentatiecentrum:

Ik, jij, samen mens

Een handig integraal 
r e fe ren t i ekade r  
voor kwaliteit van 
leven, wonen en 
zorg voor personen 
met  dementie.

Werkplezier spel

Het uitgangspunt bij dit spel is 
dat werkplezier samenhangt met 
de redenen waarom je werkt (je 
werkmotieven) en het gedrag van 
jezelf en anderen. Al spelend ga je alle 
elementen in kaart brengen om inzicht 
te krijgen in jouw werksituatie. En 
daardoor je werkplezier te stimuleren.

Dagelijks leven met dementie

Een verdiepende 
verkenning door 
middel van verhalen 
over de verborgen 
wereld van het 
dagelijks leven met 
dementie. 

Jonas Mayeur schrijft half oktober in het Nieuwsblad: 
“Neurologische aandoeningen zoals dementie zijn in opmars als 
doodsoorzaak in Vlaanderen. Dat blijkt uit een nieuw rapport. 
Kanker en hart- en vaatziekten kunnen we daarentegen steeds 
beter de baas. Daardoor worden we gemiddeld ouder en zo 
stijgt tegelijk dus ook de kans op dementie en alzheimer. En 
daarvoor is geen medicijn.”

Dat klopt helaas: er is nog altijd geen medicijn en experten 
in Vlaanderen luiden de alarmbel. Er is dringend een 
inhaaloperatie nodig, zegt men. Want hoewel hart- en 
vaatziekten samen met kanker de belangrijkste oorzaken 
blijven voor de natuurlijke overlijdens in Vlaanderen, zijn ze 
wel op de retour. De kans dat wie vandaag jong is daar later nog 
aan zal sterven, is veel kleiner geworden dankzij de medische 
wetenschap en het bewuster omgaan met gezondheidsrisico’s. 
Eén op de tien sterfgevallen is ondertussen wel een gevolg van 
psychologische en neurologische aandoeningen.

“De verklaring voor deze trend is de vergrijzing”, zegt 
professor Bart De Strooper, directeur van het onlangs opgerichte 
Dementia Research Institute in Londen. “We worden alsmaar 
ouder en hoe beter we hart- en vaatziekten onder controle 
hebben en kanker genezen kan worden, des te ouder we nog 
eens worden. Daardoor zijn er vandaag meer en meer mensen 
met dementie en alzheimer, de typische ziekten van de oude 
dag. Een vrouw van 60 heeft volgens de statistieken van Dr. 
De Strooper al zo’n vier procent kans op dementie en wanneer 
ze 70 wordt, is dat zelfs meer dan 15 procent. Een vrouw van 
90 zal ruim vier keer op de tien te kampen hebben met een 
vorm van dementie.”

“De verschuivingen zijn heel duidelijk, maar jammer genoeg 
schuiven de budgetten voor onderzoek niet mee”, zegt 
De Strooper. “De impact van ziektes zoals alzheimer is groot, 
nog los van alle sterfgevallen. De langzame aftakeling is erg 
zwaar voor patiënten en hun familie.”

Op het vlak van het voorkomen van dementie is in Vlaanderen 
nog veel werk, zo benadrukt het Expertisecentrum Dementie. 

Ter gelegenheid van de internationale Alzheimerdag, ook wel 
werelddag dementie geheten, op vrijdag 21 september pakten 
de collega’s in het gezelschap van minister Jo Vandeurzen 
(CD&V) en de voltallige Vlaamse ministerraad uit met een 
nieuwe publiekscampagne: SaniMemorix. 

De campagne vraagt aandacht voor de relatie tussen de 
leefstijl op middelbare leeftijd en het risico op dementie 
op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl zou het risico op 
dementie namelijk gevoelig doen dalen. Ze verdeelden enkele 
duizenden ‘vaccindoosjes’ met daarin een bijsluiter vol tips: 
goed voor je hersenen en goed voor je hart. Gezond leven 
tussen 40 en 75 jaar is daarbij cruciaal. 

Een nieuwe taal als middel tegen dementie
Veel bewegen, gezond eten, niet roken en 
weinig alcohol is zowel goed voor het hart als 
voor het geheugen en het helpt tegen dementie: 
actief blijven en je brein alert houden, door 
een nieuwe taal te leren of muziek te spelen.   
www.sanimemorix.eu

 S.P.

Paradox
In dit verhaal schuilt een risicovolle tegenstrijdigheid, omdat 
leeftijd correleert met de kans op ouderdomsdementie. 
Culpabiliseren van personen met dementie als hebben zij zelf 
altijd de sleutels in handen gehad, hetzij door leefstijl, hetzij 
door hun wil om oud te worden, kan nooit het doel zijn van 
het sensibiliseringsbeleid.  

Jan Vanwezer 

Selected for Leuven
De wijnen uit het gamma “Selected for Leuven” kan je bij het secretariaat van De Wingerd verkrijgen. Een proevertje 
met het oog of de gezellige winteravonden thuis, of met vrienden tijdens de kerstdagen. Loop even langs bij Karen of Lut, 
want je steunt er de Zorgcirkels Jongdementie mee. Er wordt 30 cent leeggoed bijgeteld in de verkoopprijs, die krijg je 
terug als je nadien de lege flessen bij een Delhaize-winkel in jouw buurt inlevert. We werken samen aan duurzaamheid!

Samen strijden tegen dementie (maar genieten van het leven en nu en dan een lekker glas wijn mag ook nog).

Vlaamse Regering geeft de aftrap voor de campagne ‘SaniMemorix’.
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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.vanespen@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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Sponsors

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

Personeelsnieuws
Enkele nieuwe gezichten in de zorgteams: Ellen 
Stienlet in woning 6, Korotoum Kinda in woning 
10, Romina Van der Auweraer in woning 11 en 
Wim Kerremans in het dagcentrum. Halicka 
Gabriela komt de logistieke groep versterken in 
woningen 9 - 12. Welkom collega’s !

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. De Clercq in Woning 2; 
mevr. Vangoitsenhoven in Woning 4; dhr. Käller 
in Woning 8; dhr. De Roo in Woning 10; dhr. en 
mevr. Vos-Ronsen in de Flats.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Boucneau, Brams, Christiaens, 
Dierick, Schoonjans, Vananroye en Vanhoey.

Steun de uitgave van 
deze krant in 2019

Neem contact op met het 
secretariaat in De Wingerd 
i.v.m. de sponsorvoorwaarden 
en bezorg ons het logo van uw 
firma. 

Een geschreven woord en een 
tastbaar beeld zijn ook in tijdens 
van snelle tweets en sociale 
media nog altijd een onmisbare 
vorm van communicatie voor de 
bewoners van De Wingerd, hun 
familie en naasten, vrijwilligers 
en sympathisanten. Dankjewel!

 

Diestsesteenweg 46 
3210 Linden

MODE EDDY

In Beeld
Een mooie herfstdag, 25 oktober 2018, eerst een stevige wandeling in Heverlee-bos 
en nadien genieten bewoners en hun begeleiders bij het kampvuur van dampendverse 
kom soep die één van de vrijwilligers had klaargemaakt. 

Een hart voor dementie tijdens De Warmste Week
De nieuwe VZW ‘Zorg voor kwetsbare personen in het Dijleland’ ondersteunt organisaties die zich 
inzetten voor mensen met een zorgbehoefte en helpt bij het realiseren van kwaliteitszorg voor 
ouderen in de regio Leuven, zorg in de ruimste betekenis. Dit is dan meteen ook één van de vele 
goede doelen tijdens De Warmste Week van Studio Brussel.

Loop je mee met de Warmathon? Woensdag 19 december kan je daaraan deelnemen in Leuven, met start en finish 
aan het Universitair Sportcentrum. De deelnemers lopen ook dóór het Arenbergkasteel. Zondermeer een unieke 
belevenis. Zelf een sponsoractie houden ten voordele van de bewonerswerking kan natuurlijk ook. Registreer je 
dan  met De Wingerd of lokaal dienstencentrum Wijnveld als jouw goede doel:

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/zorg-voor-kwetsbare-personen-in-het-dijleland

Maak je het in de koudste maanden van het jaar graag nog nét dat tikkeltje warmer? Neem dan Woonzorgnet-
Dijleland VZW en de Zorgcirkels Jongdementie op in je lijstje met goede werken:

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/woonzorgnet-dijleland

Expo LG in Wijnveld – Lesage Geert
Geert volgde een opleiding typo-offsetdrukker aan het HIGRO te Gent. 
Het beroepshalve veelvuldig mengen van Pantone kleuren inspireerde 
hem in zijn artistieke expressie. Zijn fascinatie voor sterk in het oog 
springend kleurengebruik geeft zijn werken een geheel eigen stijl. 

Steeds gaat hij, als autodidact, weer opzoek naar dat thema, dat 
onderwerp, dat gezicht om zijn oneindige creativiteit om te zetten 
in evenwichtige composities die je overstelpen met onverwachte 
kleurcombinaties. Het resultaat laat niemand onberoerd: enorm 
kleurrijk, sympathiek, toegankelijk, emotioneel en voor de kijker 
altijd een beetje herkenbaar. 

De werken van Geert fleuren deze winter de wandelgangen van 
Wijnveld en De Wingerd op. Kom even kijken bij je volgende bezoek!

In Beeld
Op 27 september bezochten we onze vrienden en 
collega’s van Ter Meeren in Neerijse, in prachtige auto’s 
van de Leuvense oldtimerclub. Stralend nazomerweer 
voor een geslaagde uitstap met enkele bewoners.

onze redactie
de directie 

het bestuur van
Woonzorgnet-Dijleland 

wensen alle lezers 
van deze krant

een zalige Kersttijd 
en een voorspoedig 

Nieuwjaar 


