
Afgiftekantoor 3000 LEUVEN 1 
Erkenningsnummer P708430

Wingerdstraat 14, 3000 Leuven   Tel. 016/28.47.90 — Fax. 016/20.44.45  V.U.: P. Coosemans, Schoolbergenstraat 165, 3010 Kessel-Lo

Driemaandelijkse huiskrant van het woonzorgcentrum 

   ¤ Kleinschalige groepswoningen voor personen met dementie 
   ¤ Zorgflats voor echtparen 
   ¤ Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
   ¤ Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
   ¤ Expertisecentrum Dementie Vlaams Brabant — MEMO  

In deze editie:
Interview: Een bewoner met jongdementie 1
VOKA-stage 2
Column: André  3
In Beeld: Appels, pure reminiscentie  3
Vooruitgang in het onderzoek naar Alzheimer 4
20 tips voor beginnende mantelzorgers 5
MEMOrabel: praatcafés dementie 5
Preekstoel: De ware reiziger 6
Poëzie 6
‘t Zomerde weer in De Wingerd 6
Feestelijke start voor Zorgcirkels Jongdementie 7
Bewonersnieuws 8
Minister Vandeurzen op bezoek 8
Colofon  8

26ste jaargang, nr. 3 —  herfst 2016      e-post: wingerd@wingerd.info 1.

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

22444

We hadden afgesproken om twee uur. 
Paul weet dat en zit bij mijn aankomst 
op zijn kamer te wachten, duidelijk 
een beetje nerveus want zich wel 
bewust van het ophanden zijnde inter-
view. We installeren ons in het Grand 
Café met een patersbier voor hem en 
een koffie voor mij. 

Om hem op z’n gemak te stellen praten 
we eerst informeel over koetjes en 
kalfjes. Paul vindt moeilijk de juiste 
woorden, maar we hebben alle tijd en 
dat zeg ik hem ook. Het interview start 
met een vraag waarvan ik het antwoord 
al ken. Ik kan hem dus eventueel een 
duwtje geven in de juiste richting. Maar 
dat blijkt helemaal niet nodig.  

- Heb je kinderen, Paul?

Ik heb twee kinderen: een dochter en 
een zoon: Inge en Jorn. Mijn dochter is 
arts… voor de ogen en ze werkt in Leuven 
in Gasthuisberg en ook nog in Antwerpen. 
Zij is nog niet helemaal klaar. Zij leert 
het nog. Jorn werkt bij de politie maar 
“hij is gene flik!”. Dat laatste zegt hij 
glimlachend, maar met nadruk. Fier 
voegt hij eraan toe: “Hij werd pas 
gevierd omdat hij een studie afgemaakt 
heeft; hij schreef een werk in verband 
met Syrië. Duidelijk in zijn nopjes zegt 
hij: “Ze hebben het beiden goed gedaan, 
mijn kinderen.” 

Achteraf verduidelijkte dochter Inge: 
Jorn heeft net zijn master gehaald aan 

de KULeuven als criminoloog, met een 
thesis die handelde over maatregelen 
tegen terugkerende Syrië-strijders. Hij 
begint binnenkort aan zijn opleiding tot 
inspecteur van de politie, met het oog 
op recherche.

Paul voelt dat hij het met geduld en wat 
hulp verteld krijgt en het praten begint 
vlotter te verlopen. Ik waag me aan een 
volgende vraag:

- En wat voor werk deed jij?

Ik gaf les in Brussel in een school met 
paters” vertelt hij en “Nee, het waren 
geen Jezuïeten, maar ik weet niet meer 
welke het wel waren. Ik gaf Nederlands 
en Frans” en na enige aarzeling voegt hij 
eraan toe: “en ook Duits en Engels.” 
Zijn toon verlevendigt merkbaar als 
hij vervolgt: “Na een tijd ben ik iets 
anders gaan doen. Er was een plaats vrij 
gekomen bij de mensen van de Senaat 
en van het Parlement en daar ben ik dan 
aangenomen en ik ben gestopt in het 
onderwijs.”

- Waaruit bestond je werk in het
Parlement dan? Wat deed je precies?

Ik moest zorgen dat de mensen goede 
werkboeken hadden. Dat waren dikke 
boeken, moeilijke boeken, geen romans 
hoor (lacht hij schalks). Ik moest die 
boeken aankopen in een groot gebouw 
en ik moest die aan hen bezorgen. Die 
mannen gingen ook naar het buitenland 

en ik mocht dan mee. Ik ben erg veel 
naar het buitenland geweest en ik deed 
dat graag. En ’s avonds ging ik dan ook 
wel eens iets drinken met de collega’s. 
Dat mocht toch hé? Voegt hij er aan toe 
met een schalks lachje. 

Inge: Papa was in het federaal Parlement 
Hoofd van de afdeling die zorgt voor de 
aankoop en het digitaliseren van alle 
mogelijke boeken en archiefstukken, 
die nuttig zouden kunnen zijn voor de 
parlementairen en hun medewerkers om 
geïnformeerd te blijven over de nieuw-
ste ontwikkelingen. Hij ging vaak met 
collega’s naar congressen die verband 
hielden met voornamelijk digitalisatie 
van boeken.

- Naar welke landen ging je dan zo al?

Naar alle landen, tot in het Noorden naar 
Zweden en Noorwegen , maar ook naar 
Duitsland. Soms ging ik met anderen die 
hetzelfde werk deden naar het buiten-
land. Dat was om te leren. Ik vond dat 
plezierig.

- Je sprak dus verschillende talen:
Frans, Nederlands, Duits en ook Engels?

Ja, ook Engels, maar nu spreek ik die 
andere talen niet meer zo vlot.

Ik gooi het over een andere boeg.

- Paul, leeft je vrouw nog?

Mijn vrouw is gestorven. Zij was ziek. Zij 
heeft twee keer kanker gehad. Dat is erg 
triest. 

- Werkte zij ook buitenshuis?

Zij werkte bij dokters, zij ging daar 
dingen uitleggen over medicijnen. Zij 
was de mooiste en de beste vrouw die 
ik kon gehad hebben. En ze was zot van 
kinderen. Van kinderen en van de natuur. 
Ze is na een tijd veranderd van werk en 
gaan werken in Mechelen; daar is een 
mooi park en daar ging ze dan uitleg 
geven over de natuur. 

- Was ze dan natuurgids? In het
Vrijbroekpark van Mechelen?

Ja, dat was het (triomfantelijk)! Ze 
ging er heen met de fiets. Els was erg 
sportief. Dat werk deed ze heel graag. 
Dat betaalde minder goed, maar dat was 
niet erg. Mijn werk betaalde wel goed, 
veel beter dan het onderwijs vroeger! 
Daar geniet hij duidelijk nog van, dat hij 
zo’n mooi inkomen had en dat Els, zijn 
echtgenote, het rustiger aan kon doen. 
Hij straalt tevredenheid en trots uit. 

Inge: mama was biologe van opleiding 
en werkte eerst als medisch verantwoor-
delijke, bleef een tijd thuis voor haar 
kinderen en werd daarna natuurgids, 
aanvankelijk als vrijwilligster. Nadien 
kreeg ze een contract omdat ze haar 
werk inderdaad met zoveel enthousi-
asme deed.

Pauls blik versombert als hij verder gaat:
ik weet nog goed dat ze mij vertelde dat 
ze kanker had. Twee keer heeft ze dat 
verteld. We zijn daarvoor heel vaak naar 
de kliniek geweest. Nee, het was niet in 
Leuven en ook niet in Antwerpen. Het 
was meer in de richting van de kust...

vervolg blz 2.

Jongdementie
Een bewoner aan het woord

Tijdens het parlementaire zomerreces 
organiseerde VOKA een reeks inleefsta-
ges voor de volksvertegenwoordigers 
opdat zij nog beter voeling zouden 
krijgen met hetgeen er leeft op de 
werkvloer in de verschillende sectoren. 
Els Van Hoof, zetelend in de Leuvense 
gemeenteraad en in de Kamer, liep een 
dag mee in De Wingerd en ontmoette 
Paul, een bewoner met jongdementie. 
In de fleur van zijn leven werkte hij 
in de bibliotheek van het parlement.
Els nodigde hem uit om in het najaar 
nog eens terug te keren naar zijn ooit 
zo vertrouwde werkomgeving, want de 
emoties blijven zelfs als de herinnering 
vervaagt. In afwachting gingen wij al 
eens even op de koffie bij Paul...

De bibliotheek van het Belgische Parlement werd opgericht in 1831 en is vandaag 
nog steeds het documentatiecentrum bij uitstek voor parlementairen, de politieke 
fracties en het personeel van de federale assemblées. De bibliotheek is  helaas niet 
toegankelijk voor het brede publiek.



 - Gent misschien?

Ja, Gent was het, in een heel groot 
gebouw.

 - Het UZ? 

Ja, dat was het! Ze had daar een heel 
goede dokter, echt een héél goeie . Maar 
het heeft niet geholpen. Ze is gestorven. 
Dat zijn heel pijnlijke herinneringen.

 - En waar woonde je, Paul? 

Wij hadden een huis in Zemst. “Nen Belg 
moet een huis hebben hé.” (grinnikend). 
En dan verspringt hij in de tijd, gaat 
terug naar zijn kindertijd.
Mijn ouders hadden een café in Brussel. 
Het was een goed café. En er stond zo’n 
toestel in, zo’n groot …

 - Een jukebox?

Nee, geen jukebox. Zo iets met ballen.
Hij toont met brede armgebaren wat hij 
bedoelt.

 - Een biljart? 

Ja, een biljart. Ik mocht dan de punten 
tellen, als ze speelden. Dat was heel 
plezant. 

Ik heb ook nog zelf op de biljart gespeeld, 
met al die ballen.

 - Als kind woonde je dus in Brussel?

Nee, mijn ouders hadden daar een café, 
ergens aan de rand van de stad, maar het 
was wel in Brussel. Ik had een nonkel, 
niet getrouwd, die in een heel klein dorp 
woonde, op een boerderij. Daar woonde 
ik bij en mijn vader of mijn moeder 
kwamen afwisselend naar mij terwijl de 
ander het café openhield. Ik was daar in 
het dorp de slimste van de klas. We zaten 
met zeven. Ik was zeven jaar. Maar toen 
vond die nonkel een vrouw en dat was 
een kwaaie. Dan ging dat niet meer, daar 
wonen, en ik ging naar Brussel naar mijn 
ouders. 

 - Nu woon je in De Wingerd. Hoe lang 
ben je hier al?

Al lange tijd. Ik ben hier om beter te 
kunnen praten.

 - Paul, hoe breng jij hier je dag door? 
Heb je hobby’s?

Ik jog heel veel. Ik ben altijd sportief 
geweest. Vroeger ging ik naar de Heizel 
voor de grote voetbalmatchen en dan 
mocht ik de ballen van de spelers 
oprapen. Er waren maar enkele jongens 
die dat mochten. En tijdens de halftime 
kregen we dan een stuk cake. Ik was toen 
misschien 8 of 10 jaar. 

 - Doe je nu nog sport, behalve joggen?

Fietsen. Maar we fietsen hier met twee 
tegelijk. Die fiets is nu kapot (*). En ik 

fiets ook op die fietsen die hier in een 
grote zaal staan. Maar die zijn niet in 
goede staat. 

 - Lees je ook? Jij die zo veel met boeken 
bezig was?

Lezen gaat moeilijk. De krant lezen doe 
ik wel nog. Naar TV kijken doe ik ook, 
naar het voetbal kijk ik. Ik ben suppor-
ter van Anderlecht. Ik blijf hier altijd 
het langst op. Vroeger heb ik ook nog 
van muziek gehouden. En rond Pol Pot 
geschreven. Kent ge die?

 - Pol Pot, was dat geen dictator in 
Cambodja?

Ja, daar schreven we over. Dat was een 
smeerlap. 

Paul voelt zich duidelijk bij het onder-
werp betrokken, maar ik besef dat we 
het weer over zijn jeugdjaren hebben. 

We waren een groepje en maakten een 
boekje en daar schreven we in tegen 
Pol Pot. Ik heb zo nog iets georganiseerd 
tegen hem. Het was een soort krantje 
en daar kwamen stukjes in. We deelden 
dat uit aan de studenten, om de twee 
drie weken. Daarin hebben we ook nog 
geschreven over Urbanus. En we zijn bij 
hem op bezoek geweest in Tollembeek. 
Dat is een plezante vent. En van Johan 
Verminnen hebben we ook geschreven. 
Dat is ook een goeie.

We discuteren een beetje over de 
woonplaats van Johan Verminnen, maar 
we komen er niet uit. Paul weet wél dat 
het niet Brussel is. Het gesprek kabbelt 
verder, maar het is tijd voor iets leuker: 
ik trakteer hem op een ijsje met advocaat 
en slagroom, zijn eigen keuze. Want “op 
mijn lijn moet ik toch niet letten” stelt 
hij met enige fierheid en met kennis 
van zaken vast. Hij laat het zich duchtig 
smaken.

Terug in de woning, wordt hij verwel-
komd door een kring van dames. Maar 
Paul geeft weinig blijk van interesse. 
Hij wil naar zijn kamer. In zijn levens-
loop zijn er duidelijk gebeurtenissen die 
hem nog steeds raken, zowel positief als 
negatief. 

Zijn job bij het parlement, zijn kinde-
ren en hun tot nu welgeslaagde carrière 
maken hem blij. Maar hij wordt verdrie-
tig als hij denkt aan de dood van zijn 
geliefde Els. 

Hij geniet van het dagelijks joggen en 
van een biertje of een ijsje, ergert zich 
aan slecht functionerende fietsen en de 
geur van sigaretten in zijn nabijheid. Hij 
heeft zin voor humor en verantwoorde-
lijkheid en drukt zich voorzichtig uit in 
zijn oordeel over anderen (Pol Pot niet te 
na gesproken).  

Paul is een waardevolle mens.

Mieke Soens

VOKA-stage
Beste Jan,
 
 Een welgemeende dankuwel 
voor de goedbegeleide stage gisteren. 
Heb er een positief en hoopvol gevoel 
aan overgehouden. En zoals je weet, 
kan ik al wat vergelijken... Ook al besef 
ik goed dat jullie hiervoor heel veel 
budgettaire inspanningen voor moeten 
doen. Toch gefeliciteerd voor de weg die 
De Wingerd heeft afgelegd en nog zal 
afleggen. Ik ben bereid waar mogelijk 
jullie te ondersteunen en jullie vragen 
mee te bepleiten. Hieronder vind je 
mijn tekstje op facebook met enkele 
impressies:

 Graag spreek ik de negatieve 
berichten tegen van de laatste dagen 
rond rusthuizen en geloof volop in het 
nieuwe model dat De Wingerd voorstelt. 
Het “kleinschalig genormaliseerd 
wonen” van De Wingerd is de toekomst 
voor alle rusthuizen. Weg van het zieken-
huismodel met vaste uren om te eten in 
een refter of naast je bed en bewoners 
om halfacht in bed omdat er een nieuwe 
shift aankomt voor het personeel. 

 In De Wingerd leven mensen 
met dementie “per huisje” samen met 
een begeleider op hun eigen ritme. Ze 
bepalen zelf wat ze eten, wanneer ze 
eten en wanneer ze opstaan en slapen en 
wat ze willen doen. Net zoals thuis bel 
je aan bij hen en je voelt je als bezoe-
ker niet in een instelling. Zo normaal 
mogelijk blijven wonen en leven, dat 
is hun adagio. Personeel draagt geen 
uniform en leeft mee in een huis. 

 Het zijn vertrouwelingen die 
de gevoelens en noden kennen van de 
bewoners, niet directief aanwezig maar 
verbonden aanwezig. Kwaliteit aan de 
dagen toevoegen staat centraal, comfort 
geven geen standaardprocedure maar 
aangepast aan wat persoon aangenaam 
vindt, respect voor de waardigheid en 
waarde van ieder mens. 

 Het personeel krijgt tijd om 
geduldig te zijn met de mensen: hoopvol 
is dat. De Wingerd noemt het zelf 
“groei-ethiek”. Personeel krijgt de kans 
om te innoveren om de mensen zich nog 
beter te laten voelen in hun vel. Ook de 
familie wordt heel sterk betrokken en 
geïnformeerd. Kortom de organisatie 
past zich aan de mensen en de mens niet 
aan de organisatie. 

 Je voelt wanneer iets goed zit 
en de gezichten zowel van het perso-
neel als de bewoners spraken positieve 
boekdelen. Sleutelwoorden zijn parti-
cipatie, levenskwaliteit, kwaliteit van 
de relaties, zorg op maat, autonomie 
en geborgenheid in een kleinschalige 
setting. Kost dat meer geld? Het is een 
kwestie van anders organiseren en uiter-
aard doet men met weinig middelen 
zeer veel. Er wordt kwaliteit aan de 
dagen toegevoegd, mensen leven niet 
korter maar beter. Dat vraagt gewoon 
een beter georganiseerde gezondheids-
zorg minder gericht op consumptie van 
nutteloze therapieën maar gericht op 
kwaliteit van leven als uitgangspunt, ook 
in de terminale fase. 

 Ik ontmoette Paul, hij heeft als 
62-jarige jong-dementie. Hij werkte in 
de bibliotheek van het parlement. Ik 
kijk er naar uit om hem in het najaar 
uit te nodigen in het parlement en 
hem een leuke dag te bezorgen in zijn 
oude vertrouwde omgeving. Gevoelens 
verdwijnen niet bij personen met 
dementie en ik mik op zijn goed gevoel.
 
 Dank aan de bewoners, vrijwil-
ligers, het personeel om even in hun 
wereld te mogen vertoeven. 

Hartelijke groet,
Els Van Hoof

Internet: www.wingerd.info
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(*) De duofiets werd hersteld en kwam in betere toestand terug. Wie op een 
mooie herfstdag van de laatste zonnestralen wil genieten, kan de fiets nog steeds 
ontlenen. Het dagboek ligt in het Grand Café: noteer je gegevens erin en lees 
eventueel de gebruikershandleiding nog even erop na, neem de sleutel mee en 
maak een ritje. Bij terugkomst de batterij opladen, zodat de volgende fietsers 
ook met ondersteuning kunnen blijven fietsen. Veel fietsplezier!

In Beeld: Kermis in De Wingerd 
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In Beeld: Appels, pure reminiscentie

Op een zonnige dag kreeg ik zin om iets 
met de talrijke appels aan te vangen 
die onze fruitbomen dragen. Ik begon 
mooie appels te plukken en te rapen, 
haalde er na een tijdje Denise uit 
Woning 3 bij, die zorgvuldig meehielp 
om appels uit te kiezen die in hun val 
niet geschonden waren en zelfs mee 
van de boom te plukken.

Vroeger had Denise thuis ook fruitbo-
men en ze hielp bij haar moeder in de 
kruidenierswinkel. Ze inspecteerde de 
appels één voor één en vleide ze zacht-
jes neer in de twee bakken waarin we 
onze voorraad verzamelden. Op een kar 
hadden we een weegschaal en ook nog 
zakjes voorzien, om onze appels aan te 
bieden in de andere woningen en aan de 
mensen die we gewoon ontmoetten op 
onze wandelweg door De Wingerd.

Denise nam het woord, door de appelpluk 
herboren als een volmaakte verkoopster 
vertelde ze bewoners en passanten fier 
dat we alle appels zelf hadden geplukt: 
halfoogstappeltjes waar je lekkere 
compote kan van maken, een appel-
cake of appeltaart mee kan bakken, of 
gewoon gebakken in de pan met een 
schep suiker... Ook lekker! Ze had dat 
vroeger zelf vaak genoeg gedaan. 

Bij het wegen van de halve of hele kilo 
ging Denise zorgvuldig te werk. Mooie 
gekleurde appels uitzoekend in de bak, 
in de woningen goten we ze niet zomaar 
uit in de fruitschaal, neen, ze haalde de 
appels één voor één met zorg uit de zak 
en legde ze met respect voor het fruit in 
de schaal neer. Mooi om zien. 

Enthousiast sprak onze verkoopster de 
mensen aan, zelfs bezoekers in het Grand 
Café: “Moet je geen appels hebben?” en 
wanneer die dan vroegen hoeveel het 
moest kosten, dan vertelde zij dat het 
helemaal gratis was, terwijl ik ze met 
een kwinkslag verkocht voor een glimlach 
van de ontvanger.

“Dit zouden ze nu toch eens moeten 
filmen terwijl ik bezig ben”, merkte 
Denise plots op, dus maakte ik snel 
nog een paar foto’s en besloot om onze 
spontane vreugde met jullie te delen. De 
interactie met medewerkers en bewoners 
was onverwacht fijn, dankjewel iedereen 
voor jullie bijdrage. Het bezorgde ons 
een onvergetelijke namiddag!

Annemie Degeyter

André
column van Jan Hautekiet

André heeft ons verlaten. 
André was die stille man in woning 8.  Weemoed in de ogen. 
Ooit politieman geweest. Moeilijk te rijmen met de weemoed in de ogen.
Ongetwijfeld veel mooie herinneringen in het hoofd, waar de taal, althans toch de gesproken taal, al een tijdje weg 
was gevloeid. Je weet als buitenstaander dan nooit of er in het denken nog taal zit, en hoe die taal er dan uitziet. Daar 
heb je maar het gissen naar. Maar er zijn de ogen, er is de handdruk, de geur, de tastzin, het gehoor. Niet genoeg om 
de afwezigheid van taal te compenseren, maar toch.
De échte vrienden mochten hem Ratteke noemen, want blijkbaar was hij ooit een vat vol anecdotes. 
Dat was op zich niet zo verwonderlijk, want André had wel wat meegemaakt.
Hij was een gevierd atleet bij Daring Club Leuven. Een hele grote meneer in de atletiek. Wie Gaston Roelants en Miel 
Puttemans zegt, zegt ook André. André Dehertoghe.
Een geboren kampioen: Belgisch bij de junioren in het veldlopen, Belgisch op de 800. Verbeterde meermaals het 
Belgische record op de 1500.
Voor wie het graag met cijfers wil:  in 1967 1.46.7 op de 800m, in 1968 3.37.1 op de 1500m en 3.56.0 op de mijl,  in 
1971 2.20.0 op de 1000m.
Tijden die nog altijd in de top-20 aller tijden figureren. 
Drie keer Europese kampioenschappen.
En ook twee keer Olympische Spelen – Mexico 68 en dat historische München 1972, met de aanslag. 
Middellange afstand was zijn specialiteit.  Halve fond zoals ze zeggen.
En gangmaken. Voor Miel Puttemans, een andere grote naam uit de jaren 60 en 70.
Hij maakte het tempo waarop Miel Puttemans wereldrecords liep.
Wat een nobele rol. Het tempo maken voor een ander die dan met de eer kan gaan lopen.
Zijn leven is ook een halve fond geworden. Geen sprint, maar ook geen marathon.
Een koers die in de laatste rechte lijn niet eenvoudig was. Niet voor hem, ook niet voor zijn dochters 
en zijn echtgenote - meervoudig wereldkampioen rolschaatsen. 
Dementie maakt geen uitzondering voor kampioenen.  
Hij die ooit gangmaker was, moest zelf gegangmaakt worden.
De titels en records zijn statistieken, de weemoedige blik blijft op mijn netvlies gebrand. 
Jammer dat ik je nooit al die anecdotes hoorde vertellen uit je gouden jaren.

zonder woorden toch intens
een zacht en uniek mens

geliefd en vaak gekust
vind je nu eindelijk je rust

André Dehertoghe
geboren te Leuven op 19 juni 1941
overleden in het WZC De Wingerd 

op 25 augustus 2016

zonder woorden toch intens
een zacht en uniek mens

geliefd en vaak gekust
vind je nu eindelijk je rust

André Dehertoghe
geboren te Leuven op 19 juni 1941
overleden in het WZC De Wingerd 

op 25 augustus 2016

Herdenkingsviering
De herfst is begonnen, het jaareinde 
nadert en elk jaar weer opnieuw, rond 
Allerheiligen en Allerzieken, herdenken 
we onze dierbare overledenen. 

In De Wingerd staan we ook even stil 
bij de bewoners die van ons heen zijn 
gegaan tussen oktober 2015 tot en met 
dit jaar eind september. 

Wij nodigen de familieleden en naasten 
van deze overledenen, vrijwilligers en 
medewerkers uit om deel te nemen aan 
de herdenkingsviering die doorgaat op 
zaterdag 29 oktober 2016 om 17u in 
de polyvalente zaal van het Grand Café. 

In woord, ritueel en muziek geven we 
uitdrukking aan het gemis dat bij ons 
allen is achtergebleven...



Internet: www.wingerd.info
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Over dit onderwerp kregen de cursis-
ten van UDLL (Universiteit Derde 
Leeftijd Leuven) een boeiende lezing 
door Prof. Bart De Strooper, hoogleraar 
aan de KUL en Verantwoordelijke van 
het Laboratorium voor Onderzoek naar 
Neurodegeneratieve Ziektes.

De Ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende oorzaak van dementie en 
er is wellicht geen enkele ziekte die de 
mens grotere vrees inboezemt.

Dementie treft de mens immers in zijn 
meest eigen menszijn. Hij kan niet meer 
denken zoals vroeger, kan zich weinig of 
niets meer herinneren, kan de dingen 
rond hem niet meer benoemen, kan niet 
meer communiceren, valt buiten het 
sociale leven voor en rondom hem.

Wat misschien nog het meest angst 
veroorzaakt, is het feit dat tot op 
heden geen enkele genezende therapie 
voorhanden is, of binnen afzienbare tijd 
beschikbaar zal komen.

Meer dan 30 jaar Alzheimeronderzoek
De ziekte van Alzheimer wordt in de 
eerste plaats gekenmerkt door het verlies 
van cognitieve vermogens. Dat verlies is 
toe te schrijven aan het afsterven van 
zenuwcellen in de hersenen.

De focus van het onderzoek spitst zich 
dan ook toe op het begrijpen van de 
diverse stappen van dit afsterfproces. 
Dat onderzoek is een wereldwijde onder-
zoeksinspanning geworden waaraan 
nog  steeds honderden wetenschappers 
deelnemen. Het onderzoek schetst de 
onderzoekers een steeds helderder beeld 
van de aandoening.

Al meer dan honderd jaar geleden 
beschreef de Duitse zenuwarts Aloïs 
Alzheimer  twee typische letsels die 
voorkwamen in de hersenen  bij patiënten 
met dementie. Ze bestaan uit opeenho-
pingen van eiwitfragmenten tussen de 
zenuwcellen en uit onoplosbare ineen-
gestrengelde eiwitvezels die zich in de 
zenuwcellen bevinden. 

Ze zijn door onderzoekers nauwkeurig 
omschreven en in medische termen en 
moeilijke begrippen vastgelegd (Plaques 
en Tangles). Wegens hun hoge moeilijk-
heidsgraad en specifieke toepassing, 
kunnen deze uiterst belangrijke begrip-
pen in deze bijdrage niet verder worden 
uitgelegd.

Complexe puzzel
De vraag over wat nu de échte oorzaak 
van het degeneratieproces is bij de 
ziekte van Alzheimer heeft jaren voor 
een controverse onder wetenschappers 
gezorgd en duurt nog steeds voort.

Toch werd er sinds de jaren 1990 veel 
vooruitgang geboekt in het verder ontra-
felen van moleculaire reactieketens 
alsook van een heel complex netwerk van 
biomoleculen. Vele andere voorbeelden 
tonen aan hoe investeren in onderzoek 
hebben geleid tot een snel voortschrij-
dend inzicht in de pathologie van deze 
ziekte.

De gestage vordering van het onderzoek 
heeft ook zijn moeilijkheden. Men kan 
het best vergelijken met het leggen van 
een immense puzzel waarvan de doos 
ontbreekt. Elk gepast stukje geeft wel 
een beeld van een onderdeel van de 
puzzel, maar voorlopig is het onduide-
lijk in hoeverre men zicht heeft op het 
geheel van de puzzel. De onderzoekers 
weten niet eens uit hoeveel stukjes hij 
bestaat, noch hoe hij er uiteindelijk zal 
uitzien.

Ten geleide
Als onderzoekers voorspellen dat 1 op 5 
mensen door de ziekte van dementie zal 
worden getroffen en dat er momenteel 
in Vlaanderen al 100.000 mensen met 
deze ziekte leven, wordt het duidelijk 
dat dementie een zaak van ons allen is en 
wij alle redenen hebben om het onder-
zoek naar de ziekte van Alzheimer mee 
te ondersteunen (nvdr).

met dank aan Prof. De Strooper 

Roger Cappelle

Wetenschap

Vooruitgang in het onderzoek naar de Ziekte van Alzheimer

De Alzheimerprofessor
“Als er meer geld was, hadden we Alzheimer al genezen!”

Professor Bart De Strooper, wereld-
autoriteit in Alzheimeronderzoek, 
was in de aanloop naar Werelddag 
Dementie voor één keer niet in 
zijn lab, maar wel op de markt 
in Leuven terug te vinden om... 
cupcakes te verkopen. 

“We zamelen een miljoen per jaar 
in voor Alzheimer. Veel te weinig, 
als je weet dat dankzij verschil-
lende campagnes er jaarlijks zo’n 
15 miljoen voor onderzoek naar 

kanker wordt ingezameld. Om dat cijfer op te krikken, organiseren we dit jaar 
de eerste Belgische Alzheimer Cupcake Day. En vanaf nu willen we dit elk jaar 
herhalen. Ik heb zelf zo’n 200 cupcakes gebakken en heb ze ook zelf verkocht. 
Ons doel is om er zo’n 5.000 te verkopen. Op de markt kosten ze 2,5 euro. Als je 
ze bestelt komt het op 3,5 euro neer. Twintig jaar geleden stonden we nergens. 
Ondertussen hebben we al erg veel vooruitgang geboekt. Dit initiatief moet 
ons helpen om nog meer te weten te komen over de ziekte”, vertelde Prof. De 
Strooper aan Het Laatste Nieuws.

Uit de boekenkast

De magische wereld van Alzheimer

Mensen met dementie hebben behoeften 
en verlangens als iedereen, maar uiten ze 
alleen anders dan voorheen.

Aan de hand van vaak persoonlijke 
ervaringen onthult Huub Buijssen, wiens 
beide ouders dementie hadden, welk rijk 
gevoelsleven schuilgaat achter vreemde 
uitspraken en lastige gedragingen van 
mensen met dementie. De auteur maakt 
ook duidelijk hoe verlangens en behoeftes 
van mensen met dementie en verzorgers 
kunnen botsen en hoe hier een uitweg in 
gevonden kan worden. Liefde en verlangen 
kan zich uiten in boosheid en agressiviteit, 
angst in ontkenning en claimend gedrag, 
verdriet in opschepperij. 

Huub Buijssen geeft praktische en direct toepasbare tips waarmee het leven met en 
zorgen voor iemand met dementie lichter, aangenamer en vreugdevoller wordt.

Een handig en zeer leesbaar boekje. Als je in je onmiddellijke omgeving te maken 
hebt met dementie, zal je veel herkenning hebben.

Buijssen HB. De magische wereld van Alzheimer, 25 tips voor meer begrip en tevre-
denheid.  2012. 143 pagina’s, € 14,99. ISBN 978 90 00 305049

Je vindt het in de stedelijke bibliotheek van Leuven en je kan dit en andere boeken 
gratis uitlenen in het documentatiecentrum van Memo. 

Reserveer het via memo@dementie.be of kom eens langs op donderdag tussen 13.30 
en 17u. Vrijwilligster Hilde helpt je graag verder.

Stien

In Beeld: Keuken-chef op rust
Na jarenlange trouwe dienst als chef van het keukenteam neemt Johan Van 
Volsom (Sodexo) afscheid. Hij gaat het wat rustiger aan doen en genieten van zijn 
welver-diende pensioen. Zijn collega’s zorgden voor een spetterende 
afscheidsreceptie in het Grand Café en ook wij waren natuurlijk van de partij.

Sandra Rademaker (Sodexo) wordt de nieuwe ‘site manager’ voor de grootkeuken in 
De Wingerd, waar ook gekookt wordt voor andere woonzorgcentra van Woonzorgnet-
Dijleland en verschillende kleinere afnemers binnen de regio.     

sp
Dankjewel Johan, welkom Sandra !
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Geleidelijk aan merkten mijn lieve Helga en ik dat 
er iets fout begon te gaan met haar. Heel gewone 
dagelijkse dingen werden moeilijk. “Music for life” 
in december 2012 was een grote hulp voor ons: 
het thema was dat jaar  “dementie” en vanaf dan 
konden wij er ook samen over praten, want ieder-
een sprak er over… Kunnen en durven benoemen is 
een eerste grote stap. We kochten de cd van “Follow 
me” (Muse) en badges van “Music for life”. En vanaf 
toen kon Helga er ook over beginnen te praten met 
haar dokter. 

Het inzicht dat  het om de ziekte van Alzheimer ging, 
was een latere belangrijke stap, al gaven wij er de 
voorkeur aan om onder elkaar te spreken over “nonkel 
Aloïs”, dat klonk vertrouwder, minder wetenschappe-
lijk, bijna alsof het om een ver familielid ging.

Het benoemen van de ziekte is essentieel voor een 
goede communicatie. En van belang is ook regelmatig 
eraan te herinneren dat het om een ziekte gaat, die 
niemands schuld is. Mezelf noemden we  graag haar 
“fixer”, een vertrouwd woord sinds Bart De Pauw en 
minder plechtig en makkelijker in de mond te nemen 
dan het statige “mantelzorger”. Snel begon ik alles te 
lezen wat ik in de Stadsbibliotheek kon vinden: een heel 
rek boeken over dementie. Wat bruikbaar leek, schreef 
ik op en vormt de basis van deze pretentieloze tips:

1 Zoek medestanders
Denk niet dat je alles alleen moet oplossen. Informeer 
tijdig waar je hulp kan vinden. En zet dan vastberaden 
de eerste stap om hulp te vragen.

2 Zorg voor jezelf
Denk aan de tip bij vliegtuigreizen: “Zet eerst je eigen 
zuurstofmasker op, voor je iemand gaat helpen” zegt 
men daar. Zorg dus eerst ook zo goed mogelijk voor 
jezelf. En maak tijdig afspraken voor een plek waar 
je partner naartoe kan, als je het zelf even niet meer 
aankan. 

3 Weet wat dementie is 
Zorg dat je inzicht krijg in wat dementie is. Het korte 
termijngeheugen verliest stilaan veld, met uitzonde-
ring van emotioneel geladen informatie en veelvuldig 
herhaalde informatie.

4 Vraag niet naar gisteren of morgen
Stel liefst aan de zieke geen vragen over gisteren of 
eergisteren, noch over morgen of overmorgen. Het 
inzicht in de tijd verdwijnt geleidelijk. Zo gezien zijn 
“gisteren” en “vorige week” voor de persoon met 
dementie hetzelfde.

5 Stel hen niet op de proef
Stel liefst helemaal geen vragen om je partner te testen. 
Begin de dag niet met: “Welke dag zijn we vandaag?”, 
maar begin elke dag met te zeggen welke dag het is en 
wat er voor die dag afgesproken was. Laat het testen 
maar aan de neuroloog over.

6 Blijf glimlachen
Probeer altijd contact te maken met een glimlach. Op 
een glimlach reageert iedereen positief en het vermo-
gen tot lachen blijft levenslang intact. Humor kan een 
grote rol blijven spelen in je relatie met een persoon 
met dementie.

7 Zeg sorry, ook als het niet jouw schuld is
Nooit proberen gelijk te halen bij een meningsverschil. 
De patiënt heeft altijd gelijk, ook als hij ongelijk heeft. 
Zeg zelfs sorry als iets niet jouw schuld is. Anders blijft 
alleen de herinnering over aan het oneens zijn en dat 
bemoeilijkt het contact.

8 Spreek rustig
Verhoog nooit je toon om iets meer nadruk te geven. 
Die toon wordt vaak als een uiting van boosheid begre-
pen, in de zin van: “Nu is hij ook nog kwaad op mij”. 

Belangrijker dan wat de mantelzorger zegt, is de toon 
waarop hij het zegt. Daar gaat de patiënt op voort om 
te zien of alles goed zit.

9 Herken onmacht
Als de patiënt zelf boos wordt, is dat meestal een uiting 
van onmacht, van angst, en niet zozeer van boosheid.

10 Focus op emoties
Het ken-gedeelte van de hersenen wordt aangetast, de 
hersenschors, maar niet het binnendeel, waar emoties 
en gevoelens zitten. Daar ligt het terrein waarop de 
mantelzorger kan scoren.

11 Ga mee in het verhaal
De samenhang in de verhalen die de patiënt vertelt, 
verdwijnt geleidelijk, maar de nood aan vertellen en 
gehoor vinden blijft. Soms worden onsamenhangende 
verhalen meerdere malen op dezelfde manier verteld 
aan verschillende personen: voor de patiënt is dat 
verhaal waar en tegenspreken helpt daarbij niet.

12 Respecteer het dementieproces
Wie aan dementie lijdt, hoeft geen verantwoording af 
te leggen van zijn voorliefdes of angsten. 

13 Wees bereid
Blijf bereid dezelfde uitleg steeds weer opnieuw te 
herhalen. Vergeet niet dat het voor de patiënt telkens is 
alsof het de eerste keer is. Iets wat duidelijk afgespro-
ken is, kan je best samen op papier zetten (voorbeeld: 
welke kleding bij een komend feest) want anders 
bestaat het gevaar dat alles meermaals moet worden 
overgedaan.

14 Gedeelde smart is halve smart
Als de zieke zijn verdriet toont, door te wenen bij 
voorbeeld, kan het helpen als de mantelzorger ook zijn 
verdriet toont. Vaak gaat de zieke dan de mantelzorger 
troosten, en zo het eigen verdriet even vergeten.

15 Bereid je voor op onverwachte wendingen
Als het ‘s nachts moeilijk wordt, denk dan nooit: “Dit 
gaat voortaan elke nacht zo zijn, en dat kan ik niet 
aan.”. Word niet wanhopig. Elke nacht is anders. 
Gelukkig. Elke dementie verloopt anders. Probeer niet 
je voor te bereiden op wat komt door verhalen van 
anderen, maar bereid je voor op onverwachte wendin-
gen, want die komen er steevast.

16 Het eigen levensverhaal in herinnering brengen
Wanen zijn het voortduren van dromen, ook als de 
persoon wakker is. Vandaar heeft hij het moeilijk om 
de stap naar de realiteit te zetten. Soms ook met een 
groot gevoel van ongelukkig zijn, of de zekerheid dat 
er die dag iets bepaalds gedaan moest worden of iets 
vervelends ging gebeuren. De zieke erop wijzen dat 
het de ziekte is, die deze wanen ingeeft, is het enige 
wat je ertegen kan doen. En de zieke eventueel elke 
morgen weer geduldig zijn eigen verhaal in herinnering 
brengen.

17 Omgaan met wanen
Er bestaan ook “auditieve wanen”: bij voorbeeld een 
telefoongesprek dat er niet geweest is, of de hele nacht 
lawaai gehoord hebben dat er niet was.

Praatcafés Dementie
Een greep uit het aanbod:

donderdag 20 oktober 2016 - 19 uur
“Muziek, zingend communiceren met personen 
met dementie” door Liliane Esselens, 
referentiepersoon dementie
WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse

maandag 14 november 2016 - 19 uur
“Het maaltijdgebeuren bij personen met 
dementie”, door Griet Laurent en
Karen Roelandts, diëtiste en logopediste
WZC Sint Rochus, Albertlaan 2, 3200 Aarschot

dinsdag 29 november 2016 - 20 uur
“Opmaken van een zorgplan. Hoe en wanneer start 
ik er mee?” - de mogelijkheden van zorg en onder-
steuning vanuit de Zorgcirkels Jongdementie, door 
Vicky Vermeersch, coördinator 
LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

donderdag 8 december 2016 - 19u30
“Als gedrag een uitdaging wordt”, door Hilde 
Vanderlinden, psychologe
Woonzorgcentrum Sint-Margaretha, 
Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

MEMOrabel 

20 tips voor beginners in de mantelzorg
18 Dolen niet betuttelen
Het is een fenomeen dat mensen met dementie vaak 
midden in de nacht op zoek gaan. Zoeken zonder te 
vinden en als je vraagt wat ze zoeken, krijg je geen 
duidelijk antwoord. Ze zoeken naar het verloren deel 
van zichzelf. In dat geval: niet redeneren, niet preken 
of betuttelen. Het enige wat hielp in ons geval, was: 
zelf proberen rustig weer te gaan slapen, vroeg of laat 
volgt de zieke dat voorbeeld. En gun je partner het 
recht om dan volledig aangekleed voor de komende 
dag, weer in bed te stappen.

19 Vermijd verrassingen 
Personen met dementie houden daar helemaal niet van. 
Vertrouwd eten, een vertrouwde dagorde, vertrouwde 
mensen om zich heen hebben ze het liefst.

20 Chocolade !
En als er niets helpt (citaat uit Alzheimer’s for dummies) 
“dan is er altijd nog chocolade…”

Uit mijn lectuur heb ik hier overgehouden wat ik ook 
zelf ervaren heb. Uit veel boeken kon ik iets leren,  
maar vooral uit  het dunne maar rijke boekje “De 
magische wereld van Alzheimer” van Huub Buijssen, 
Houten, Spectrum, 2011.

Joris Raeymaekers

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
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Preekstoel

De ware reiziger

De ware reiziger wandelt traag
en zelfs dan staat hij nog even stil
om te genieten van het prachtige landschap,
om zich te oriënteren op de kerktorens
en te ervaren dat hij misschien zelfs niet meer weet
tot welk dorp die kerktoren behoort.

De ware reiziger wandelt traag
en zelfs dan staat hij nog even stil
om te genieten van de bomen en de veldbloemen
en te ervaren dat hij misschien zelfs niet meer weet
hoe de korenbloemen eruit zien.

De ware reiziger wandelt traag
en zelfs dan staat hij nog even stil
om te genieten van de dieren en de insecten
en te ervaren dat hij misschien zelfs niet meer weet
hoe dieren en planten elkaar nodig hebben.

De ware reiziger wandelt traag
en zelfs dan staat hij nog even stil
om te genieten van de wolken en om de wind te voelen
en te ervaren dat hij misschien zelfs niet meer weet
uit welke richting de wind waait.

De ware reiziger wandelt traag
en zelfs dan staat hij nog even stil
om te genieten en te ervaren dat alles te relativeren is
en om te weten dat hij in de natuur tot rust komt
en de kans krijgt energie op te doen!

Gaby Mat & Piet Debruyn

Poëzie
Bericht aan de reizigers

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
Dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.

Zit rustig en geduldig naast het open raam:
Gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.

Zoek in ‘t verleden weer uw frisse kinderogen,
Kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.

Al wat ge groeien ziet op ‘t zwarte voorjaarsland,
Wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.

Laat handelsreizigers over de filmcensuur
Hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.

Groet minzaam de stationchefs achter hun groen hekken,
Want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.

En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
Van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,

Blijf kalm en open uw valies; put uit haar voorraad
En ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.

En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
Waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,

Dan is het doel bereikt, dan leert ge eerst wat reizen
Betekent voor de dolaards en de ware wijzen.

Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
Een doodgewone trein u voert naar ‘t hart van Rome.

uit Verzamelde Gedichten (1964) van Jan van Nijlen (1884-1965)

Met een andere bril dan die van Gaby en Piet kijkend naar het reizen: zou de ene een leesbril en de 
andere een bril voor verzicht zijn?

RT

Foto: doorgang van de perrons naar de 
monumentale hal van de ‘Middenstatie’ 
Centraal Station te Antwerpen.

‘t Zomerde weer in De Wingerd…
Onder het motto: ‘Samen genieten is dubbel genieten’, 
liep er tijdens de vakantiemaanden een interessant en 
druk bijgewoond activiteitenprogramma ’t Zomert in de 
Wingerd’. Daarnaast werden er nog tal van betekenis-
volle activiteiten georganiseerd, waaraan bewoners en 
hun familie konden deelnemen, waaronder:

• Marktbezoek;
• Wandeling naar Park De Bruul;
• Bezoek provinciedomein te Kessel-Lo;
• Zingen in de Kluis;
• Daguitstap naar Scherpenheuvel.

Tijdens de daguitstap naar Scherpenheuvel waren de 
weergoden ons bijzonder goedgezind! 

De bewoners bezochten in gezelschap van personeel, 
familie en vrijwilligers de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw 
van Scherpenheuvel. Nadien volgde er een gezellige 
picknick in het nabij gelegen park. Achteraf maakten we 
een aangename wandeling, de bewoners kregen de kans 
een kaarsje aan te steken, we gingen iets snoepen aan 
de kraampjes en deden een verkoelend terrasje.

Carina Ix

In Beeld: Een geslaagde uitstap naar Scherpenheuvel
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Op 14 juni 2016 is het dan eindelijk 
zo ver: de plechtige opening van hét 
Ontmoetingshuis voor mensen met 
jongdementie. 

Het begint allemaal erg informeel: de 
deur staat letterlijk open voor ieder-
een die van ver of van nabij met deze 
problematiek te maken heeft. Het huis 
laat zich zowel van binnen als van buiten 
bewonderen en de “Oh’s” en “Ah’s” zijn 
niet van de lucht. Het is dan ook een puik 
geheel geworden, waar nodig vernieuwd 
of opgeschilderd en in elk geval onmis-
kenbaar verfraaid. Het is nu een huis 
waar mensen met jongdementie, hun 
familieleden en mantelzorgers zich 
kunnen terugtrekken om te bezinnen, 
te herbronnen of tot rust te komen en 
dit met  de hulp van derden: lotgenoten, 
professionelen, zorgkundigen, vrijwilli-
gers. Het is Hét Ontmoetingshuis. Maar 
nu loopt het huis vol met sympathisan-
ten en medewerkers. Allemaal willen ze 
deze start luister bijzetten, al was het 
maar door hun enthousiaste aanwezig-
heid. Enthousiasme dat verklankt wordt 
in het lied Alegría, met verve gebracht 
door Els Van Attenhoven, aan de piano 
begeleid door Geert Pierlet.

Maar er is ook een officiëel gedeelte. 
Griet Robberechts, algemeen directeur 
van het Woonzorgnet Dijleland bijt de 
spits af en heet iedereen welkom. Haar 
aanzet is ijzersterk: “If you can dream 
it, you can do it.” En wie had een droom, 
wie deed het?

De naam Memo valt: de groep van initia-
tiefnemers, die het geheel op de sporen 
zette en na jarenlange pogingen uitein-
delijk toch van overheidswege financiële 
steun verwierf. We luisteren naar de 
betrokkenen en hun kijk op het verwe-
zenlijken van dit huis.

De eerste spreker is Stefaan Berteloot, 
kabinetsmedewerker en raadgever 
Woonzorg bij minister Vandeurzen. Hij 
legt de nadruk op een dubbel doel bij de 
verzorging van mensen met jongdemen-
tie: een zo lang mogelijk behoud van een 
gedegen levenskwaliteit enerzijds en – 
altijd in de mate van het mogelijke – de 
controle over en de regie van het eigen 
leven anderzijds. 

Hiervoor wordt niet alleen de familie 
maar ook de mantelzorg én de buurt én 
de overheid ingeschakeld. Hij verwijst 
naar het dementieplan Vlaanderen dat in 
de steigers staat en een informatie- en 
inspiratiebron wil zijn voor elkeen die 
met de problematiek van dementie te 
maken heeft.

Annemie Janssens, pionier, voorvech-
ter en bezieler van de strijd voor een 
eigen aanpak van jongdementie, schetst 
vervolgens haar 15 jaar lange weg. Het 
is een zoektocht geweest in binnen- en 
buitenland, die eerst tot een bewust-
wording leidde van een dringende nood 
aan steun, informatie, specifieke kennis, 
opvangmogelijkheden… en die vervolgens 
resulteerde in de oprichting van praat-
cafés én in het eerste Nederlandstalige 
boek over jongdementie. Er werd een 
tienpuntenplan opgesteld op basis 
van de belangrijkste actiepunten: een 
accurate diagnostiek, ondersteuning 
van alle betrokken partijen , financiële 
en juridische bescherming en specifieke 
zorg voor jonge mensen met dementie. 
Er kwam gehoor in heel Vlaanderen tot 
op het kabinet van de minister maar… de 
financiële middelen bleven uit en zonder 
geld kan men niet koken. Daarom werd 
er gefocust op enkel de eigen regio. Met 
vereende krachten, een berg enthousi-
asme en een pak opgedane ervaring schoot 
het team van Memo uit de startblokken 
en creëerde samenwerkingsverbanden 
met zestien zorgorganisaties en vijf 
families van mensen met jongdemen-
tie. Projectvoorstellen werden officieel 
op papier gezet en ingediend en toen 
kwam er – eindelijk! – respons van het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 
de Koning Boudewijnstichting, het 
Jujubierfonds en de Provincie Brabant. 
De Zorgcirkels jongdementie waren 
geboren! 

Annemie bedankt alle mensen die 
meehielpen aan de verwezenlijking van 
hun groot project en dat zijn er een 
heleboel: van bestuur over directie, 
collega’s en partnerorganisaties en niet 
te vergeten de sponsors, vrijwilligers en 
milde schenkers. Maar bovenal gaat haar 
dank uit naar alle betrokken families die 
ze op haar weg leerde kennen en die 
door hun moed en volharding toonden 
dat je nooit mag opgeven. 

Hier past het om de volgende spreker 
aandachtig te beluisteren: Jacques 
Roggen, echtgenoot van Karin. Karin 
kreeg vier jaar geleden de diagnose 
jongdementie. Jacques en Karin zijn dus 
ervaringsdeskundigen en kunnen als geen 
ander duidelijk maken hoe moeilijk de 
weg is die ze moesten gaan en nog te 
gaan hebben en hoe groot de nood aan 
steun en hulp kan zijn, maar ook hoe 
efficiënt en verlichtend die kan werken.
Het is een eerlijk gebracht verhaal, dat 
acht jaar geleden begon, van voortdu-
rende veranderingen: herkennen, maar 
niet erkennen,  niet (willen) weten, 
hopen en weer wanhopen, vallen en 
weer opstaan, wachten en weer uitstel-
len, vergoelijken, ontkennen, van 
boosheid en hardheid, van schaamte 
ook, van steeds weer verlies, van angst 
en wantrouwen. Zoveel gevoelens die 
een innerlijke strijd beschrijven van 
de vier lange jaren dat de symptomen 
er waren, maar de diagnose niet werd 
gesteld. Maar het is ook een verhaal 
van volkomen eerlijkheid, van groei in 
sterkte, van dankbaarheid tevens voor 
de lichtpunten die er óók waren en die 
er nog steeds zijn. Het is de evolutie 
van een schreeuw om hulp, aanvankelijk 
uit trots geweigerd maar terzelfdertijd 
zo wanhopig verbeid en tenslotte met 
graagte aanvaard. Het is uiteindelijk de 
verwoording van echte liefde en teder-
heid, bezorgdheid en moed, onderlinge 
hulp en vertrouwen.

Het relaas geeft de toehoorders kippen-
vel, maar inspireert ook tot bewondering 
voor de volgehouden inspanning en voor 
de groei in het aanvaarden en het omgaan 
met het uiteindelijk verdict. Iedereen 
wordt er immens stil van.

Hier past zeker het lied van Brel: “Quand 
on a que l’amour” en daar luistert ieder-
een geroerd naar. 

Vervolgens wordt de hulpploeg aan het 
woord gelaten in de persoon van Vicky 
Vermeersch, coördinator van het project 
“Zorgcirkels Dementie”. Met een aanste-
kelijk enthousiasme legt ze uit hoe elke 
cirkel staat voor een positief verhaal 
van: sterke eerstelijnszorg, zorgbege-
leiding aan huis, een ontmoetingsplaats, 
een dagcentrum, het in groep wonen, 
buddywerking, vorming voor de hulpver-
leners en ontmoetingsgroepen. Met 
Kristel Denruyter staat zij in de eerste 
plaats in voor de verwezenlijking van 
deze nobele plannen. Aan een gebrek 
aan daadkracht zal het zeker niet liggen. 
Evenmin zal het ontbreken aan hulp want 
daar zijn de mantelzorgers, de familie 
en de professionele hulpverleners die 
mede hun schouders zetten onder dit 
prachtig project: de mensen met jongde-
mentie nabij te zijn vanaf de eerste 
symptomen tot het laatste gevecht of 
de ultieme overgave, maar ook: hen de 
kans te bieden zo lang mogelijk deel uit 
te maken van de maatschappij.

Ook hier past een woord van dank voor 
de vrijwilligers en de vrienden die mee 
hielpen om hét huis klaar te stomen en 
te laten blinken van verwachting.

Met vereende krachten worden de zorgcir-
kels tenslotte letterlijk en figuurlijk in 
gang gedraaid door kabinetsmedewer-
ker Stefaan Berteloot, mevr. Monique 
Swinnen, gedeputeerde van de provincie 
Vlaaams-Brabant, mevr. Bieke Verlinden, 
schepen van Sociale zaken, Werk en 
Studentenzaken, Lydia Fauconnier, 
gebruiker van het Ontmoetingshuis en 
Jan Vanwezer, dagelijks verantwoor-
delijke van het Woonzorgcentrum De 
Wingerd.

Een vrolijke noot wordt ingezet door Rick 
De Leeuw: schrijver, zanger en dichter. 
Hij nam deel aan de unieke tocht van Te 
Gek!? naar de top van de Mont Ventoux 
in 2013. Gedurende een week maakte 
hij van dichtbij en intensief kennis met 
de gevoelens van onmacht en verlies 
van jonge mensen met dementie. Hij 
moest echter als geroutineerde fietser 
de duimen leggen voor Patrick, onerva-
ren fietser, maar sterk en bezield van 
levenslust en onherroepelijk geloof in 
een kostbaar nu-moment. Om het effect 
van het geloof in het nu te bestendi-
gen richtte Rick “Het ventiel” op voor 
mensen met (jong) dementie en hun 
buddy’s want “leven is mensenwerk en 
dat doe je best samen want samen lukt 
vaak wel wat alleen misschien niet meer 
gaat en dat doet deugd voor allebei.”

De rij van sprekers wordt gesloten door 
prof. Mathieu Vandenbulcke, ouderen-
psychiater aan de KULeuven. Hij ziet in 
het project Zorgcirkels Jongdementie de 
verwezenlijking van essentiële noden. Hij 
breekt een lans voor de idee dat iemands 
succes niet uitsluitend gebonden is aan 
zijn of haar cognitieve mogelijkheden en 
dat er niets mis is met geluk, gestoeld 
op emoties of zintuiglijke prikkels. 
“Geluk zit niet enkel in het volume van 
de hersenschors.” De acht zorgcirkels 
staan in voor een gedegen aanpak bij de 
ondersteuning van mensen met jongde-
mentie en hun naaste omgeving, waarbij 
alle betrokkenen gestuwd worden, niet 
vanuit een gevoel van medelijden, maar 
vanuit een gevoel van meeléven met wat 
nog kan en nog vreugde geeft. Informatie 
en vorming van de hulpverleners zijn 
hierbij essentieel. De hardnekkige 
taboes bestaan nog, maar kunnen/zullen 
afgebroken worden, grenzen kunnen 
verlegd worden en deze equipe kan er 
voor zorgen dat wie bereid is te luiste-
ren, los te laten en mee te gaan, anders 
gaat denken over dementie en de aanpak 
ervan. 

Na al deze ernstige verklaringen, menin-
gen en verwachtingen past het om 
het glas te heffen op het succes van 
de Zorgcirkels Jongdementie en alle 
betrokkenen.

MS

Feestelijke start van de zorgcirkels Jongdementie 

De opening van Hét Ontmoetingshuis
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Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

Verzekeringskantoor
Vanden Eynde-Tuyls  
‘s Hertogenlaan 42 
3000 Leuven

Viridee Hof-makers
  
W. Degreefstraat 10a
1560 Hoeilaart

Distrac NV

Bleyveld 14
3320 Hoegaarden

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Heens in Woning 2; 
dhr. Buelens, mevr. Izaks in Woning 4; mevr. 
Grietens in Woning 5; mevr. Devroey in Woning 
6; mevr. Corthouts in Woning 8; dhr. Cristens 
in Woning 9; mevr. Tambeur, dhr. Cockx, dhr. 
Paulissen en dhr. Hoeterickx in Woning 10;  en  
tot slot dhr. en mevr. Cools-Van Der  Roost, 
dhr. mevr. Reinartz-Roelants in de zorgflats.

We deelden in het verlies van de families 
Geys, Moriau, Verstraelen, Loyens, Delport, 
Bonnaerens, Frantzen, Sevenants, Maertens, 
Welkenhuyzen, De Roover, Dehertoghe, 
Genijn en Byrne.

We wensen dhr. Pouelmans, echtgenoot van  
wijlen mevr. Delport uit de zorglats, nog 
een aangenaam verblijf bij onze collega’s in 
Dijlehof.

Orff-instrumenten  gezocht

Guido, pianist van het geheugenkoor ‘Que 
sera, sera”, wil graag musiceren met groepjes 
bewoners, want voor mensen met dementie 
kan muziek een klanklabo worden waar commu-
nicatie een nieuwe vorm krijgt. Muziek roept 
allerlei herinneringen op, verhalen en maakt 
emoties los, maar het musiceren is ook gewoon 
een doel zich; plezier maken en interactie met 
de bewoners staan hierbij voorop. 

Heb je thuis dus nog ergens een metallofoon, 
xylofoon, trommel, klokkenspel, triangel, een 
set maracas of castagnetten liggen? Schenk ze 
aan De Wingerd, dan kunnen we binnenkort al 
met dit uitdagende project starten! 

Meer info bij Mia De Brabander: 016/28.47.94
of via mia.debrabander@wznd.be.

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

ThyssenKrupp

Metrologielaan 10
1130 Brussel

Ontbreekt uw logo nog?

Neem contact op met het secretariaat 
en sponsor deze huiskrant. 

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.

Kampvuur op De Kluis
4 augustus 2016: kampvuur op De Kluis in St. Joris-Weert, 
voor de zoveelste keer. En voor de zoveelste keer is Piet 
De Mulder de gitarist en zanger van dienst. Ook al is het 
ondertussen de zesde keer, toch is het elke keer weer een 
fijne ervaring. De bewoners zingen, in de mate van het 
mogelijke, van harte mee. Franse en Engelse of gewoon 
Vlaamse liedjes, het maakt voor niemand iets uit. En wie 
niet mee zingt, proeft en smaakt de sfeer wel. 

Maar ook in tradities kruipt verandering. Het site is 
aangepast. De primitieve zitplanken van weleer zijn 
comfortabele banken geworden met een stevige rugleu-
ning; dat juicht elke ietwat oudere bezoeker van harte 
toe. Zoals elk jaar heeft Mia met haar ploeg voor een 
lekker drankje en een hapje gezorgd voor halfweg het 
liedjesboek en met gesmeerde kelen en gevulde magen 
is het daarna eens zo goed zingen. 

De groep wordt aangevuld met een stel jonge Engelsen 
die hier op bivak zijn en met verlangende ogen naar die 
bende ouderen staan te kijken. Ze komen uit Manchester, 
vertellen ze, en zijn hier voor een weekje. Ze zijn 
enthousiast en bedanken ons met een eigen optreden. 
Het is maar de vraag wie meest geniet: de jonge vreemde 
eenden die zich groot voelen of de ouderen die zich weer 
jong voelen.

Na het beloftelied en het avondlied, de geijkte afslui-
ters van de avond, zoekt iedereen zijn plaatsje in bus 
of auto om weer naar huis te rijden. Maar Elly, die heel 
de stonde ongelooflijk enthousiast meegezongen heeft, 
kan het niet laten gitarist Piet persoonlijk te bedanken 
want “ze vond het zó geweldig” en ze benadrukt haar 
erkentelijkheid voor de avond met een hartelijke zoen. 
Mensen met dementie kunnen wel degelijk genieten van 
de sfeer, de hartelijkheid, de vrolijkheid, de onbaatzuch-
tige gedrevenheid, de liefde die deze avond tussen de 
bomen zinderde en nu gloeiend nasmeult in het dovende 
vuur. 

Bedankt Piet, Mia en elkeen die meewerkte om deze 
avond te laten lukken, maar bedankt ook Elly, René, Betty 
en ...alle bewoners die de ziel uit hun longen zongen. En 
al was het zingen bij sommigen misschien doen alsof, 
voor hen was het net echt.

Mieke



Minister Vandeurzen op bezoek

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, ontmoette 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Jo Vandeurzen (CD&V) in hét Ontmoetingshuis een aantal 
mantelzorgers, personen met jongdementie en vrijwilli-
gers die betrokken zijn bij de Zorgcirkels Jongdementie. 
Hij was verheugd te horen dat de mantelzorgers, die de 
cursus ‘Dementie en nU’ hebben gevolgd, een enorme 
meerwaarde ervaarden bij de cursus en het lotgenoten-
contact.  De ruime tijd die de minister uittrok om met 
alle aanwezigen in gesprek te gaan, betekent een riem 
onder het hart voor alle betrokkenen bij de Zorgcirkels 
Jongdementie!

Annemie

Uitvaartcentrum 
De Meerleire -Tossyn
Brusselsestraat 61 
3000 Leuven


