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Pano: minimale zorg, maximale winst?
Familieleden uiten hun waardering voor De Wingerd
Niemand kon ernaast kijken. Het 
was al snel duidelijk dat de recent 
uitgezonden Pano-documentaire over 
commerciële woonzorgcentra niemand 
onberoerd liet. De VRT koos ervoor 
om de pijnpunten in de sector bloot te 
leggen met een undercoverreportage. 
De openbare omroep creëert met 
het gekozen format bewust een 
mediahype. Terecht of niet terecht is 
niet de vraag, want de problematiek is 
al jaar en dag bekend en niet alleen in 
Vlaanderen.  

Eén ding was voor de documentairemakers 
duidelijk: het personeel treft geen 
schuld want “die rennen zich de ganse 
dag de benen onder het lijf uit”, zo luidt 
het op VRT nieuwswebsite en in de vele 
reacties op Facebook. Waar wringt dan 
het schoentje? En hoe hard komt kritiek 
op de commerciële woonzorgcentra aan 
in het niet-commerciële Woonzorgnet-
Dijleland, dat vier woonzorgcentra 
waaronder De Wingerd groepeert? Jan 
Vanwezer is dagelijks verantwoordelijke 
in De Wingerd en antwoordt op deze 
prangende vragen. 

Jan: “Natuurlijk veroorzaakte dat ook bij 
onze medewerkers commotie, omdat het 
beeld dat geschetst werd niet strookt met 
hun dagelijkse praktijk. En ook vanuit de 
directie kan ik enkel maar beamen dat 
dergelijke toestanden niet in De Wingerd 
voorkomen maar evenmin in het Dijlehof, 
Ter Meeren of in Keyhof. We waren 
oprecht bezorgd dat onze medewerkers 
zouden geassocieerd worden met dat 
type zorg en dat ze daardoor in eigen 
familie- of vriendenkring ook nog eens 
verantwoording zouden moeten afleggen 
omwille van hun job.

Vanzelfsprekend vinden wij ook dat de 
ondersteuning van ouderen vanuit de 
overheid, op vlak van personeelsnormering 
in de woonzorgcentra, ontoereikend is. 
Wij zetten in op de ‘bovennorm’, de inzet 
van hoger gekwalificeerd verpleegkundig 
personeel, omdat men volgens de zwaarte 
van de zorg subsidieert. Maar zelfs die 
normering zorgt vandaag niet voor de 
middelen die nodig zijn om voldoende 
personeel aan te kunnen werven.

Na de Pano-uitzending vroegen we aan 
bewoners en hun familieleden om ook 

hun positieve verhalen met ons te delen. 
Daarop is niet alleen snel maar ook 
veelvuldig gereageerd. Elke dag stuurden 
we één van hun mailtjes door naar de 
collega’s. Zo kregen zij feedback en 
zicht op hoe er aangekeken wordt tegen 
de zorg die zij verstrekken. We hebben 
al die reacties gebundeld in een boekje.” 

De Wingerd is een woonzorgcentrum 
(WZC) in de non-profitsector. Is 
verantwoorde zorgverstrekking met  
een winstgevend oogmerk wel 
haalbaar? 

Jan: “Ik acht dat zeker niet uitgesloten, 
maar als je een eerlijke ondernemer 
bent dan doe je wat je belooft en 
dan voer je geen marketingstrategie 
met beloftes over accommodatie en 
dienstverlening die niet gerealiseerd 
worden. Het is dus haalbaar, maar 
niet-commerciële WZC’s hebben een 
stap voor omdat ze niets hoeven uit te 
keren aan aandeelhouders. Dat maakt 
onze vzw-structuur interessanter, we 
investeren al onze middelen in de zorg. 

Denk eraan dat de commerciële centra 
hun winst uit twee componenten halen, 
zowel uit hun vastgoedactiviteiten als uit 
hun zorgverlening. Mijn kritiek daarop is 
vooral het gebrek aan transparantie.” 

Illustratie: Ine Janssen brengt haar visie 
op warme zorg tot leven.

Is dat de reden waarom er naar 
schaalvergroting wordt gestreefd? 

Jan: “Er is hoegenaamd niets mis met 
schaalvergroting, dat doen wij ook. Het 
voordeel van ons te groeperen is dat we 
betere leveranciersvoorwaarden kunnen 
bedingen. Zoeken naar schaalvoordelen 
kan aanbevelingswaardig zijn. De vraag 
is opnieuw wat je met de verkregen 
voordelen doet. De elektriciteit die 
je samen aankoopt is dezelfde als 
die je apart aankoopt. Maar als die 
schaalvergroting leidt tot standaardisatie 
van de zorg van je bewoners in plaats 
van de persoonsgerichte zorg die wij 
nastreven dan zit je met een groot 
probleem.” 

Hou je je hart niet vast als er 
vandaag of morgen een grote 
commerciële speler over kop gaat 
en de druk van bewoners die ergens 
naar toe moeten op jullie bord 
gaat belanden? Of is dat scenario 
onrealistisch? 

Jan: “Het actuele aanbod is groter 
geworden. De enorme druk in het 
Leuvense is verdwenen, je hebt zelfs 
keuzes en je kan tegenwoordig in elk 
geval vrij snel in een woonzorgcentrum 
terecht. De Wingerd bevindt zich wel 
in een andere situatie omdat we hier 
gespecialiseerd zijn in dementie en in 
kleinschalig wonen. Daardoor ervaren 
wij elke dag de druk van de vraag, die 
groter is dan het aanbod.” 

Op de Facebookpagina van Pano zie 
ik het grote ongenoegen vooral bij 
mensen met ouders met dementie. 
Is dat een signaal dat personen 
met dementie specifieke zorg nodig 
hebben die niet overal kan worden 
verstrekt? 

Jan: “De noden van personen met 
dementie en van personen zonder 
dementie zijn exact dezelfde. Het punt 
is dat in verschillende organisaties de 
ernst waarmee bewoners met dementie 
benaderd worden ook verschillend is. 
Het is duidelijk dat een kleinschalig 
georganiseerde woonvorm waarbij je de 
prikkels onder controle kan houden, en 
waar je de voorwaarden schept voor een 
normaal leven, mensen met dementie 
een goede dienst bewijst. Het is een 
kwetsbare groep die niet gemakkelijk 
voor zichzelf opkomt, vandaar dat alle 
woonzorgcentra, commercieel of niet, 
zich per definitie moeten specialiseren 
in dementie.” 

Een aparte afdeling in elk 
woonzorgcentrum? 

Jan: “Neen, maar een werking die mee 
is met de laatste stand van zaken is een 
absolute voorwaarde. Hoe meer je leert, 
hoe beter je weet hoe je met mensen 
met dementie dient om te gaan.” 

G.J.

Een digitale versie van de gebundelde getuigenissen, stuk voor stuk persoonlijke en 

beklijvende verhalen uit de huizen van Woonzorgnet-Dijleland, kan je terugvinden 

op de webstek: http://wingerd.info/de-kracht-van-positieve-verhalen/
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Een dag naar zee met Woning 8

De zon scheen en de warmte deed zo’n deugd!
Reminisceren of herinneringen ophalen aan 
vroeger: in Woning 8 kennen ze er wat van. 
Tijdens één van dergelijke momenten kwamen ook  
“zomer”, “vakantie” en “zee”  aan bod. Van het 
één kwam het ander: iemand opperde dat het wel 
fijn zou zijn om nog eens naar de kust te gaan, een 
ander wou al onmiddellijk mee, en waarom zou 
de gehele groep niet op tocht kunnen gaan? Het 
enthousiasme groeide naarmate er meer verhalen 
bovenkwamen. Opkomende bezwaren van de meer 
bedachtzamen werden weggewuifd of weerlegd, 
concrete plannen maakten het realistischer en 
ja, ook zij die het aanvankelijk niet zagen zitten, 
voelden het  kriebelen.  Visioenen van zon, water 
en zand, schelpen, gezellige terrasjes en ijsjes in 
alle kleuren en formaten maakten het verlangen 
onweerstaanbaar en trokken ook de laatste 
twijfelaars over de streep.  “We doen het!” was het 
besluit. Ze gingen er voor!!

De families stonden er eerder weigerachtig 
tegenover: “Zo’n onderneming is niet niks.” was 
een terechte opmerking en  “Het is ver rijden en 
onze dierbaren zijn erg kwetsbaar.” was al evenzeer 
waar en “Zijn er wel genoeg mensen om mee te 
gaan?” gaf blijk van oprechte bezorgdheid.  Maar de 
groep van Woning 8 was niet meer te stuiten en  elk 
probleem kreeg een oplossing. Bij zoveel geestdrift 
gingen de families overstag.

Op zondag 23 september was het dan zover. Zes 
bewoners en zeven begeleiders trokken op avontuur 
naar Nieuwpoort. 
Het werd vroeg opstaan, maar daar maalde niemand 
om. De rit was lang, maar verliep vlot en rond 11 uur 
kwamen de twee auto’s veilig in Nieuwpoort aan. 
Een korte wandeling schudde de stramme spieren 
weer los, maar liet ook een opkomende honger 
voelen en dus werd er gekozen voor het versterken 
van de innerlijke mens. In hotel ‘Sandeshoved’ was 
men verwittigd van hun komst en stond de gedekte 
tafel klaar. 
Pas daarna begon het echt. Een grondige verkenning 
van de dijk loste alle verwachtingen in: de drukte, 
de vele kinderen, de glunderende ouderen, de 
koppeltjes hand in hand, het permanente zicht op 
zee, de blauwe lucht met kleurrijke vliegers en de 
tocht naar het water. Zelfs de rolstoelen raakten, 
langs inventieve “matten” tot op de vloedstrook. 
De meest ondernemenden gingen tot aan het zilte 
nat en snoven de geur van het zout, de anderen 
bleven op veiliger afstand, maar genoten evenzeer 

van het stappen over het vochtige zand. En denk 
maar niet dat onze vakantiegangers alle indrukken 
in stilte lieten bezinken. Integendeel, er werd 
druk gebabbeld; verhalen uit de diepten van het 
geheugen kwamen spontaan aan de oppervlakte  
en moesten zo nodig verteld worden. Het was 
reminiscentie ten top. 
Ook de winkelstraat moest eraan geloven: etalages 
werden deskundig bekeken en becommentarieerd en 
zowel oud als jong moest toegeven dat  Nieuwpoort 
terecht het Knokke van de Westkust genoemd mag 
worden. Wat daar allemaal te zien was; ze kwamen 
ogen te kort.
Maar het toppunt van heerlijkheid was natuurlijk 
het ijsje  - een echte likker - op een bank op de 
dijk. Eén van de bewoners begon een praatje 
met een dagjestoerist en er ontspon zich een 
heerlijk gesprek, vol begrip van de ene kant, vol 
enthousiasme van de andere kant. Gewoon fijn!
De zon bleef maar schijnen en de warmte deed zo’n 
deugd. Zelfs de lange pier met de vele vissers was 
voor enkelen een uitdaging die aangepakt werd, 
maar rustig “mensen kijken” had evenzeer zijn 
charme. 

Mooie liedjes duren echter nooit lang, en rond 18u 
werd de terugrit aangevat. Ook nu weer gaven 
de bewoners blijk van een ongekende energie. 
Alles werd aangewezen en  beoordeeld: van een 
grazende koe in de wei tot een sierlijke viaduct, 
een ouderwetse paardenkoets of de naam van 
een eerder bezochte stad. Vooruitziende Ann had 
een picknick achter de hand die als bij wonder 
tevoorschijn kwam, er werden broodjes gesmeerd 
en drankjes geserveerd. Zo werd heel wat tijd 
uitgespaard eens ze terug in De Wingerd waren. 
Terug thuis werd iedereen met vereende krachten 
klaargemaakt voor de nacht en toen was het 
allemaal voorbij. Maar wat een deugd hadden ze 
eraan gehad, zowel de bewoners als de begeleiders. 
Een dag om in te lijsten, om op moeilijke momenten 
aan terug te denken. Het vraagt een pak energie en 
enthousiasme maar het geeft die ook dubbel en dik 
terug. Het avontuur werd een win-win situatie voor 
alle partijen; banden werden stevig  aangesmeed en 
hechte samenwerking bewees haar deugdelijkheid. 
Daar kan je toch alleen maar dankbaar en gelukkig 
om zijn. 

MS 
(naar het relaas van Ann Claeys)  

Kerstsfeer in De Wingerd

Zoals de traditie het voorschrijft zijn er ook dit jaar voor 
de bewoners en hun familie enkele speciale activiteiten 
want “samen genieten is dubbel genieten”, zeker in de 
eindejaarsperiode.

APERITIEFCONCERTEN

Op dinsdag 19 december 2017 brengt het koperkwartet 
“Brass Partout” een kerstconcert. 

Brass Partout is een spin-off van Groot Koperensemble 
Bravoer uit Tervuren. Ze worden voor de gelegenheid 
ondersteund door een ritmesectie op drums, piano en 
basgitaar. Het is al de tweede keer dat Bravoer voor “Jingle 
Brass” samenwerkt met Ilse Ivens, een zangeres uit eigen 
rangen. Ilse speelt cornet bij Bravoer en studeert aan de 
musicalrichting van het MUDA in Evergem. Met een mix 
van kerstliedjes, klassieke en moderne muziek groeide 
“Jingle Brass” intussen uit tot een jaarlijks evenement 
om naar uit te kijken.

Het laatste aperitiefconcert van het jaar, “Een snoer van 
kleine lichtjes”, wordt ons op donderdag 21 december 
gebracht door Rudi (woord) en Magali Thomassen (piano). 
Iedereen is welkom!

KERSTVIERING

Zaterdag 23 december komen we om 16u samen voor de 
kerstviering in de polyvalente zaal van het Grand Café. 
Piet Debruyn gaat voor in de kerstliturgie en de viering 
wordt opgeluisterd door het koor “Caleidoscoop”. We 
nodigen iedereen uit om met zijn of haar bewoner mee te 
komen genieten van de authentieke kerstsfeer, wij zorgen 
na de viering voor een glaasje Glühwein. 

Vrijwilligster Regine en enkele helpende handen 
haakten een lading bloemetjes en we doen “een warme 
oproep” om er op de valreep nog eentje te kopen voor 
€ 5. We sluiten tijdens het gezellig samenzijn na de 
viering deze bloemetjesverkoop in het kader van de 
“Warmste Week” van StuBru af. De opbrengst gaat 
integraal naar het goede doel! 

KERSTDINERS

De kerstfeesten gaan dit jaar door op woensdag 27 en 
donderdag 28 december 2017, vanaf 17u in het Grand 
Café. Er gelden dan aangepaste openingstijden in het 
lokaal dienstencentrum, om alles klaar te kunnen zetten 
voor de diners. Bewoners kunnen (op inschrijving) samen 
met familie te genieten van het feestmenu, muzikaal 
begeleid op piano.

cava of fruitsap

fijn slaatje met Ganda-ham 
meloen vergezeld van een mosterddressing

Oostendse vissoep met garnituur
gemarineerd varkenshaasje met wintergarnituur 

appeltje met veenbessen en kroketten

kerststronk met koffie
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Koen Geens op bezoek
Minister Geens bezoekt De Wingerd op Wereld-Alzheimerdag

Masterclass Comfortzorg 
bij mensen met dementie

Koen Geens (CD&V) woont in Huldenberg en is 
naast zijn mandaat als minister van justitie ook 
persoonlijk geïnteresseerd in de activiteiten van 
Woonzorgnet-Dijleland. 

Elke 4 seconden krijgt er iemand op de wereld de 
diagnose dementie en in Vlaanderen zijn er vandaag 
naar schatting 120.000 mensen met dementie. Hun 
aantal neemt toe en dat is ook de minister niet ontgaan.  

Ter gelegenheid van Wereld-Alzheimerdag  bracht hij 
een bezoek aan De Wingerd en hij maakte uitgebreid 
tijd voor een gesprek met de bewoners, collega’s en 
vrijwilligers. Betty Fake, uit Woning 13, gidste minister 
Geens, voorzitter Manu Keirse en de cameraploeg 
van ROB tv door de tijdelijke tentoonstelling met 
schilderijen van Andre Van Schel, wijlen haar man.  

De minister - zeg maar Koen - werd ook in zijn 
naaste omgeving met de ziekte geconfronteerd, 
zijn grootouders leden aan de ziekte. Hij zei voor de 
camera’s nog dat hij wenste dat zijn familie destijds 
in De Wingerd verzorgd had kunnen worden, omdat 
hij hier alleen maar bewoners zag die gerespecteerd 
werden en omdat dit huis zich aanpast aan de mensen 
en niet omgekeerd. Een opsteker voor iedereen die 
hier dagelijks meewerkt aan meer kwaliteit van leven! 

Aansluitend bij zijn bezoek aan ons woonzorgcentrum 
ontvingen de collega’s in hét Ontmoetingshuis van de 
Zorgcirkels Jongdementie hem ook nog even. Het was 
een drukke dag voor minister Geens.

Woonzorgnet-Dijleland en De Wingerd nodigden heel 
wat collega’s en vrienden uit voor een bijzondere 
vormingsdag rond comfortzorg, een discipline waarin 
onze kinesisten de jongste decennia heel wat ervaring 
hebben opgebouwd. En die expertise willen ze graag 
met anderen delen.

De deelnemers aan de eerste masterclass op dinsdag 27 
juni 2017 kwamen uit alle windstreken en uit diverse 
specialismen van de personenzorg:  docenten van de 
VSPW school in Gent en CVO VTI Leuven, zorgkundigen 
van Grootenbosch in Beveren en Den Anker in Serskamp,  
kinesisten van de Meander in Zele, De Olm in Bondheiden 
en woonzorghuis Ambroos in Hofstade, stafmedewerkers, 
ergotherapeuten van het Heilig Hart in Kortrijk en 
dichter bij huis ook Triamant, maar ook begeleiders van 
volwassenen met een handicap bij Oostrem in Herent.

Iedereen kreeg de kans om deel te nemen aan 
verschillende workshops rond zit- en ligcomfort, comfort 
bij transfers, bij wassen, tijdens het kleden van mensen 
en hen verschonen in bed. Aan het eind van de dag had 
iedereen inzicht gekregen in een totale zorgaanpak 
voor zwaar zorgbehoevende personen en bewoners 
met dementie.  De aanwezigen keerden terug naar 
hun eigen werkomgeving met een concrete leidraad, 
een theoretisch comfortzorgplan dat onmiddellijk en 
praktisch realiseerbaar is.  

Enkele reacties: “zeer leerrijk en praktijkgericht”, 
“inspirerende sessie”, “fijn dat kennis zo open gedeeld 
wordt” en tenslotte maar niet het minst, “bruikbaar in 
de praktijk”… Het opzet van de masterclass was daarmee 
helemaal geslaagd en wegens groot succes hernamen we 
op 24 november nog één keer deze vormingsdag voor een 
tweede groep. Opnieuw een fantastische dag!

SP

De seniorenschool
Het is avond. Mama ligt ontspannen in haar relax met 
haar ogen dicht. Plots verschijnt er een glimlach op 
haar gezicht gevolgd door enkele onverstaanbare 
woorden … Het is duidelijk dat ze nageniet van haar 
dagje in het dagcentrum.

Ik zeg nooit dagcentrum tegen haar. Ik vertel dat ze 
naar school gaat, naar de seniorenschool. ‘Wie had 
gedacht dat je op je oude dag nog naar school zou 
gaan?’ Dan lacht ze eens, wellicht meer om de manier 
waarop ik het zeg dan om wat ik zeg.

Soms begint ze spontaan te neuriën of uit ze enkele 
muzikale klanken waarbij ze dan een danspasje 
zet. Haar ontspannen-zijn, haar spontane glimlach, 
haar lied en zelfs haar verhalen die ze met veel 
enthousiasme brengt, zijn tekenen voor mij dat mama 
graag naar De Wingerd gaat. Daar voel ik me diep blij 
om want het was een grote zorg voor mij of ze dit wel 
zou willen.

Maar De Wingerd is niet zo maar een dagcentrum. 
Wanneer ik mensen ontmoet die ook De Wingerd 
kennen, zelfs van horen zeggen,… Het zijn telkens 
positieve klanken die ik hoor. Ik breng mama op 
maandag en donderdag naar het dagcentrum. Terwijl 
ik kom en ga, observeer ik, en vallen me steeds weer 
hartverwarmende dingen op. 

Het zit vaak in details:
• een kleurrijke bloemenstruik die plots opduikt in 

de rust uitstralende tuin,
• mooie kleurrijke kussens op de banken van de 

binnenkoer…

• een bloempotje aan de omheining met daarboven 
een vogelhuisje,

• de variabele aankleding in de ruimte tussen de 
glazen deuren,

• mensen die ‘vrij’ in en uit lopen,
• een drukbezette bank bij zonnig weer met lekker 

geurende koffie,
• het gezellig samenzitten van enkele mensen,
• een appelmand met appels uit eigen tuin, gratis 

mee te nemen,
• een scharrelende kip en Bas de hond… gewoon 

tussen de mensen,
• mensen die kris kras door elkaar lopen van de ene 

leefruimte naar de andere,
• mama hand in hand met een medemens…

Maar vooral de verwelkoming voelt aangenaam, 
warm, menselijk en oprecht aan. Dat voelt ook mama 
haarscherp aan. Dat doet haar èn mij deugd. Het 
respect, de vriendelijkheid, de lach, de aandacht, 
de ongedwongenheid, het geduld, de zorg en 
bezorgdheid, de warmte en de interesse waarmee 
vooral de mensen die naar het dagcentrum komen, 
maar ook de familieleden omringd worden, ervaar ik 
soms echt als een streling voor de ziel. Het doet me 
stil worden en ontroert mij. Het doet me mijmeren 
over de zin en zinvolheid van heel dit geëngageerd 
gebeuren.

Ik denk dan: “Hier kunnen deze mensen thuiskomen 
en beleven ze een stukje hemel op aarde.”
Met heel veel dank voor iedereen die hier zorg draagt 
voor een ander.

Huberte

Bekijk de TV reportage via:

http://www.robtv.be/nieuws/leuven/minister-
geens-bezoekt-de-wingerd-op-wereld-alzheimerdag

In Beeld

De jaarlijkse herdenkingsviering met woorden, rituelen 
en muziek vond plaats op zaterdag 21 oktober 2017.

“Ik zal m’n vrienden niet vergeten,
want wie mij lief is blijft me lief...”

Betty leidt Koen Geens en Manu Keirse rond.

Op bezoek in hét Ontmoetingshuis.
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Onderzoek wees uit dat drie vierde 
van de 65-plussers minstens 1 keer 
per jaar valt. Dat is te veel! Vallen 
verhoogt immers de kans op blijvende 
fysieke klachten, en valangst kan ook 
leiden tot inactiviteit, hetgeen nefast 
is voor het behoud van mobiliteit en de 
kwaliteit van leven.

Beweegprogramma’s kunnen het valrisico 
tot 40% verlagen omdat beweging een 
positief effect heeft op het evenwicht, de 
mobiliteit en het uithoudingsvermogen. 
Meer nog, er zijn indirecte effecten 
merkbaar voor de levenskwaliteit en de 
cognitie. In beweging blijven kan dus het 
verschil maken tussen zelfredzaamheid 
en hulpbehoevendheid op oudere 
leeftijd. Volgens het Vlaams Instituut 
Gezond Leven moeten ouderen dagelijks 
een half uur bewegen om de mobiliteit 
te stimuleren. Daarnaast moeten ze 
ook 2 keer per week evenwichts- en 
krachtoefeningen doen. Omdat 90% 
van de thuiswonende 74-plussers in 
Vlaanderen deze beweegnorm niet haalt, 
zocht Katrien Verhoeven, onderzoeker 
aan de UC Leuven-Limburg (UCLL) naar 
aangepaste middelen om beweging te 
stimuleren bij ouderen.  

Voor het onderzoeksproject van de 
UCLL  werden twee beweegprogramma’s 
samengesteld die gebruik maken 
van exergames. Exergames zijn 
videospelletjes die je speelt door je 
lichaam te bewegen. Het ene programma 
maakte gebruik van commerciële Xbox360 
Kinect games , het andere programma 
maakte gebruik van MIRA games die 
specifiek op maat gemaakt zijn van 
ouderen. Deze programma’s werden  oa. 
door de gebruikers van LDC Wijnveld en 
de vrijwilligers van De Wingerd uitgetest 
om na te gaan of ze bruikbaar zijn in 
een lokaal dienstencentrum. Verder 
werd ook de invloed van de programma’s 
op het evenwicht, de cognitie en de 
zelfredzaamheid van de deelnemers 
onderzocht. In het zomernummer van 
deze krant kwam dit onderzoeksproject 
al even aan bod onder het item “Moving 
Minds voor senioren”.

De eerste onderzoeksresultaten toonden 
aan dat beide beweegprogramma’s 
gebruikt kunnen worden in een lokaal 
dienstencentrum. Het  testpubliek vond 
de oefeningen leuk, matig inspannend, 
uitvoerbaar qua moeilijkheid en zeer 
gevarieerd. 

De effectiviteit van de beweeg-
programma’s lijkt in de onderzoeksfase 
alvast hoopgevend. Op groepsniveau 
ging het evenwicht van de deelnemers 
erop vooruit, op individueel niveau 
is het evenwicht van de helft van de 
deelnemers in elke testgroep verbeterd. 
Het cognitieve functioneren, de valangst 
en de lenigheid gingen er niet meetbaar 
op vooruit op groepsniveau, maar de 
zelfgerapporteerde effecten tonen aan 
dat de deelnemers door deze oefeningen 
zelf meer nadachten over beweging, meer 
zin hadden om te bewegen en tenslotte 
ook meer zelfvertrouwen hadden om 
te bewegen.  Het testpubliek in LDC 
Wijnveld voelde zich tijdens en na afloop 
van de sessies ook meer in staat om te 
bewegen. De vrijwilligers die deelnamen 
aan het onderzoek gaven ook aan dat ze 
er zich beter door voelden en dat hun 
uithoudingsvermogen toegenomen was.

LDC Wijnveld, verbonden aan De 
Wingerd, is dan ook de ideale plaats om 
bewegings- en valpreventieactiviteiten 
aan te bieden. We kijken dan ook 
uit naar de publicatie van het 
UCLL-onderzoeksrapport en nodigen in 
afwachting de bewoners en bezoekers  uit 
om vandaag al ten volle gebruik te maken 
van de duofiets en de indoor-faciliteiten. 
De sport- en bewegingsruimte van het 
woonzorgcentrum beschikt over Kinect-
exergames en hometrainers waarmee er 
virtueel door de omgeving kan gefietst 
worden en die activiteit kan volgens 
het UCLL-onderzoek bijdragen aan het 
welbevinden en de fysieke gezondheid 
van iedereen.

www.ucll.be/healthyliving

SP

Iedereen in beweging

In september zijn we een kunstworkshop 
gestart, een viertal bewoners neemt 
er momenteel aan deel. We schilderen 
met verf en penseel op doek of papier, 
en tekenen met kleurpotlood en pastel.

Wie aquarel- en tekenpapier heeft, 
penselen, schildersezeltjes om op 
tafel te zetten, schildersdoek of ander 
tekengerief, mag dit meebrengen voor 
ons atelier. Ook kunstboeken of andere 
mooie prentenboeken over bloemen, 
dieren en dergelijke zijn welkom voor 
onze bibliotheek. Hier putten we 
inspiratie uit.

In het atelier halen we door middel van 
het tekenen en schilderen en het kijken 
in boeken de identiteit van bewoners met 
dementie weer naar boven. Er komt een 
dialoog op gang via ‘kunst’ in de ruime 
zin van het woord. 
Ook bewoners met dementie die nooit 
getekend of geschilderd hebben doen 
mee. Ze vinden er rust, plezier en 
ontspanning. 

Door de ziekte gaan niet alleen 
herinneringen verloren, maar ook passies 
en talenten. Het maken van kunst brengt 
die weer even tot leven. Het is als 
communiceren in een universele taal. 

Sommige  bewoners  tekenen  of schilderen 
hun gevoelens en hun herinneringen. We 
gaan samen op zoek naar de mens met 
zijn identiteit en gevoelens en zetten de 
mogelijkheden in de verf, in plaats van 
hun tekortkomingen. Het is “speeltijd”.
Hun zelfvertrouwen neemt toe en het 
samenzijn is een moment van pure 
ontspanning.

Behalve kunstenaarsmateriaal zoeken 
we nog extra vrijwilligers! De workshop 
vindt momenteel  om de twee weken 
plaats op maandagnamiddag. Met meer 
vrijwilligers zou dit elke week kunnen. 
Ook familieleden en zorgverleners zijn 
welkom. Samen vinden we een manier 
om anders te communiceren. Een 
samen-zijn.

Barbara Luel

Kunstworkshop

Wij zijn elkanders hand en hart
In haar boek ‘Paula’ schreef Isabel Allende 
een tekst over de kliniek. Ze wist wel 
waarover ze het had, want maandenlang 
verbleef ze er aan het bed van haar dochter 
Paula, die kort nadat ze was getrouwd 
ziek werd en in een eindeloze slaap viel. 
Volgens de dokters was ze ongeneeslijk 
ziek. Uren en dagen lang keek ze uit naar 
enig lichtpunt, dat maar niet kwam. 

Ziehier de tekst: De kliniek is een 
reusachtig gebouw met ontelbare gangen. 
Het is er nooit nacht. De temperatuur is 
er altijd gelijk. Overdag blijven de lampen 
branden en ‘s zomers blijft de verwarming 

aan. De routinehandelingen herhalen zich met stompzinnige nauwkeurigheid. De 
kliniek is het rijk van de smart. Hier komt men om af te zien, zo denkt toch bijna 
iedereen. De ellende van de ziekte maakt ons aan elkaar gelijk. Hier is niemand 
arm of rijk. Alle voorrechten gaan bij het overschrijden van de drempel in rook 
op en allen worden er nederig en klein.

  
Zieken zijn overgeleverd aan dokters en verpleegkundigen. Familieleden en 
bezoekers staan rond het bed. Dienstbaarheid, kwaliteitszorg, sympathie, 
vriendschap en liefde lossen elkaar af. Wij zijn elkanders hand en hart. De vraag 
“Hoe gaat het?” luidt veelvuldig. Automatisch antwoordt de zieke “Goed, hé?” 
maar dikwijls gaat het helemaal niet goed.

Eens kreeg een geëngageerde pastoor het verwijt van de vrouw van zijn zieke 
vriend, die hij regelmatig bezocht. Ze zei: “Mijnheer pastoor, gij komt hier al zo 
lang mijn zieke man bezoeken en gij vraagt me altijd bij het binnenkomen: ‘Hoe 
gaat het met hem?’ Maar ‘hoe zou het nu met mij zijn?’ dat vraagt gij nooit!” Wat 
een les kreeg die priester!

De vraag naar de toestand van de verzorgende: “En, hoe gaat het nu met u…?” 
komt zelden voor, toch werkt ze bevrijdend, doet ze deugd, geeft ze nieuwe 
moed, nodigt ze uit tot een babbel, wordt ze in dank aangenomen.

Ook hier mogen wij zeggen dat we aan elkaar gelijk zijn, dat we elkanders hand 
en hart zijn, ja, dat wij elkanders leraar en leerling zijn.

Piet
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Wat sTimul met je doet

Leen, Sonja en Anne, drie medewerkers 
in het dagcentrum, namen deel aan 
sTimul: het zorg-ethisch lab voor 
zorgverstrekkers waar ze reflectie 
over zorg stimuleren door zorg te 
simuleren. Een hele boterham!

Onze drie collega’s hebben daar een 
keertje aan den lijve ondervonden wat 
het betekent om zorgafhankelijk te zijn. 
Die ervaring en heel wat aandachtspunten 
voor zichzelf brengen ze mee terug 
naar de werkvloer. Ze gingen voor twee 
dagen, dus mét overnachting, naar 
een ziekenhuis in Lubbeek waar de 
sTimul-sessie doorgaat. De deelnemers 
leven zich 24u lang in, in de rol van 
patiënt. Het profiel kiezen ze zelf, wie 
ze zijn en welke fysieke beperkingen 
ze hebben.  Ze zijn teruggekomen met 
een heel aangrijpende ervaringen die 
ze maar wat graag met het zorgteam in 
het dagcentrum en de lezers van deze 
huiskrant willen delen. 

Anne schetst zelf haar profiel: “Mijn 
personage heet Jozefien, heeft 
beginnende dementie, is halfzijdig doof 
en verlamd rechts bovenaan. Ik ben 
traag in al mijn bewegingen en loop een 
aardige kans op een Transient Ischaemic 
Attack, kortweg TIA, ofwel: een aanval 
van voorbijgaande bloedeloosheid in de 
hersenen waardoor de zuurstofaanvoer 
stopt. De zorg die ik tijdens mijn 
‘opname’ zal ervaren omvat een 
levensechte bad-ervaring (oef, het hoeft 
niet helemaal in adamskostuum) en  ja 
ook incontinentiemateriaal is nodig 
alsook maaltijdbegeleiding.”

“Ik ervaar er vooral drukte, drukte 
van anderen en een benauwend 
gevoel in de kleine ruimte van de 
ziekenhuiskamer. Voel me vermoeid, 
volledig doordrongen van alle onwennige 
situaties en persoonlijke impressies. Uit 
je comfortzone gehaald, kom je jezelf 
tegen. Je ziet, begrijpt, voelt, jezelf 
eigenlijk een klein stukje  zoals je 
personage: sTimul doet écht iets met je, 
ik bèn Jozefien.”

En hun relaas gaat verder: “De eerste 
dag begint om 8u30. We komen toe en 
maken kennis met een zestal studenten, 
uit de richting verpleegkunde of 
7de-jaars zorg, die samen met collega’s 
uit de sector in de rol van het zorgteam 
kruipen. De simulanten, waaronder 
wij drieën, stellen zich voor en lichten 
hun zorgprofiel toe. De studenten 
organiseren de kamerverdeling, 
afhankelijk van het aantal deelnemers 
liggen we alleen of per twee. In 
totaal zijn we met acht simulanten – 
inleefpatiënten dus. We krijgen een 
gamma hulpmiddelen  ter beschikking 
gesteld die het inleefaspect heel 
tastbaar maken. Speciale kledij, brillen, 
schoenen, incontinentiemateriaal, een 
rolstoel,…”

“Om 10u30 gaat de inleefsessie echt van 
start: de studenten komen verder kennis 
maken met de patiënten, in je rol blijven 
is de boodschap. ’s Middags krijgen we een 
ziekenhuismaaltijd, ze geven ons eten. 
In de namiddag staan er verschillende 
activiteiten op het programma. Net 
echt. We groeien in onze rol van patiënt. 
Voor het avondmaal krijgen we even wat 
tijd voor onszelf, dat is eigenlijk ook 
nodig om alle indrukken te verwerken 
en onze gedachten te ordenen. Tot de 
lichten uitgaan, het is er slaaptijd om 
23u, leven we ons terug helemaal in en 
ondergaan alle  handelingen als patiënt 
in het ziekenhuis.”

“De tweede dag begint abrupt, we 
worden al om 7u gewekt voor de 
ochtendzorg, inclusief een ‘bedbad’! 
Een bijzondere ervaring. Daarna is het 
tijd voor het ontbijt en de voormiddag 
activiteiten. Rond 11u15 wordt de 
inleefsessie  afgeblazen, we ruimen nog 
samen op en na de lunch – we eten nu 
terug zelf – volgt de ‘feedback-carrousel’ 
en een reflectieronde met de studenten. 
Het was heftig en binnen een maand 
gaan we nog één keer terug om met alle 
deelnemers te bespreken wat we met 
deze ervaring hebben gedaan, welke 
groei- en aandachtspunten we hebben 
meegenomen naar het werkveld.”

Ook de collega’s, luisterend naar dit 
relaas tijdens een teamvergadering in 
het dagcentrum, zijn onder de indruk 
van het bij momenten heel persoonlijke 
en confronterende relaas: 

“Ik onthou van Leen, Sonja en Anne hun 
ervaringen vooral dat het eigenlijk heel 
moeilijk is om het leven te leven van 
de mensen die wij dagelijks verzorgen. 
Hoewel ze tijdens sTimul regelmatig 
een ‘time-out’ kunnen vragen, lijkt het 
toch echt zwaar. Eén van de deelnemers 
met een personage dat hulp nodig had 
op het wc, vroeg eens op het toilet even 
een ‘time-out’. Omwille van de privacy, 
om dan gewoon zelf naar het toilet te 
gaan, wat echt wel te begrijpen is. Maar 
de bewoners in De Wingerd kunnen dat 
niet…”

“We denken dikwijls, we doen vlug dit, 
of we doen vlug dat. Een groot deel 
van de bezoekers in het dagcentrum 
beseft nog goed wat we doen en zeggen. 
Maar een bezoeker die zo goed als geen 
verbale communicatie meer heeft, 
voelt zich waarschijnlijk ook enorm 
alleen. We hebben soms de neiging 
om hen op de achtergrond te laten, 
omdat andere verbale mensen veel 
meer van onze aandacht vragen. De 
ervaringen van de collega’s bewijzen 
dat het voor begeleiders heel moeilijk 
is om de aandacht gelijk te verdelen. 
Wat mij vooral bij blijft van hun 
verhalen is dat ze zich enorm alleen 
voelden, omdat er niemand was die hen 
verstond, vermits hun personage geen 

communicatiemogelijkheid meer had. 
Dat was blijkbaar heel emotioneel met 
een heel aangrijpend en persoonlijk 
effect. Iets banaals als heel lang moeten 
wachten tot iemand het idee kreeg: 
misschien heeft zij ook dorst?  Of naar 
de slaapkamer gebracht worden omdat 
een personage veel te druk is... Dat 
zijn situaties die ook hier in De Wingerd 
misschien wel eens voorvallen, situaties 
waar we nog te weinig bij stilstaan.”

Lennert 

sTimul: proeftuin voor professionals in de zorg

De voorbije weken kregen enkele collega’s van het dagcentrum de kans om 
aan den lijve te ondervinden hoe het is om een beroep te moeten doen op 
zorg en zorgverstrekkers, sommigen in het ervaringslabo van sTimul, anderen 
op de spoedafdeling. Die ervaring kan soms heel confronterend en aangrijpend 
zijn, dat is verrijkend en het houdt ons als zorgende en lerende organisatie een 
spiegel voor om het eigen handelen te verfijnen. 

Ook minister Geens ging al eens op inleefstage bij sTimul.

Elke zorgorganisatie heeft nood 
aan feedback van cliënten wil ze 
over haar eigen praktijk kunnen 
reflecteren. De Wingerd is daarin niet 
anders, participatie is voor ons geen 
loos begrip en daarom zijn wij blij 
wanneer iemand de moeite neemt 
om een persoonlijke ervaring neer 
te schrijven. De positieve koesteren 
we, met de negatieve gaan we aan 
de slag om de kwaliteit van onze 
zorg te verbeteren.

sTimul – LIVE

Zondagavond in Leuven en buikpijn die 
van kwaad naar erger ging tot het niet 
meer houdbaar was. Rond half tien in 
de wachtkamer van de spoeddienst 
in het regionale ziekenhuis leek mijn 
echtgenoot wel te sterven van de pijn. 
Bij mannen wordt een griepje al gauw 
een bijna-doodervaring zoals elke 
vrouw wel weet. 

Na een halfuurtje kwam een 
vriendelijke verpleegster hem halen. 
Hij sjokte haast flauwvallend aan 
haar arm terwijl ik wat verweesd 
achterbleef in de wachtzaal, niemand 
zei me ‘kom maar mee’. Enkele 
minuten later stond de lieve juffrouw 
daar wel terug: Kom maar mee, hij ligt 
al aan de hartmonitor en vraagt naar u. 
Zet u erbij, dan is hij toch niet alleen. 
Ja best, aan de hartmonitor, dat is wel 
wat schrikken, zo een droge melding. 

Na een uurtje prikt een andere even 
lieve dame alvast wat bloed. De dokter 
komt zo. ‘Zo’ duurt wel even. De 
monitor doet ondertussen wel wat raar 
en begint erbarmelijk te loeien. Geen 
idee of we ons zorgen moeten maken. 
Dan komt er iemand op een knopje 
drukken en zegt er sussend bij dat 
het niet zijn signaal is op het display. 
Oef. Het wordt bijna middernacht. Een 
jongeman in groen pak wandelt door 
het blauwe gordijn. Dag heren. Hallo. 
De klachten? Pijn hier, daar, overgeven 
alles op een hoop. En het wordt erger. 
Even rechtzitten, wat kloppen hier, 
luisteren daar, in, uit, even duwen op 
de pijnlijkste plek. Goed ga maar weer 
liggen, we wachten de resultaten van 
de bloedanalyse af. Later meer. Nou, 
OK, dag dokter en bedankt.

Rond half één verschijnt de prikkende 
verpleegkundige weer met een dosis 
paracetamol. Tegen de pijn, maar echt 
veel verschil maakt dat niet. Het wordt 
half twee, de spoedarts of stagiaire, 
weten wij veel, komt terug. 

Nog steeds pijn? Op een schaal van 1 tot 
10 eerst een 8 en nu nog 7. OK. Later. 
Vier uur lang zijn we daar, meer dan 
een prik en een schouderklopje heeft 
mijn man nog niet gehad en géén enkel 
woord uitleg. Wel een beetje ongerust, 
zo in het ongewisse. Niemand lijkt ons 
ook maar een inschatting te kunnen 
maken van hetgeen ons te wachten 
staat. Geen voorzichtige diagnose. 
Niks. Geen prognose over het eventuele 
verdere verloop...

Ik denk daar in het holst van de nacht 
aan mijn collega’s in De Wingerd en de 
sessies van sTimul. Hier onverwacht op 
spoed ervaren wij nu ook in levende 
lijve hoe het is wanneer je in het 
ziekenhuis terecht komt en vooral wat 
er links en rechts nog net iets beter 
kan. Gewoon de boodschap: we gaan 
dit onderzoeken om dat uit te sluiten 
en we wachten op de resultaten van het 
bloedonderzoek, dat duurt ongeveer 
één uur, of vier uur. Die transparantie 
en een open communicatielijn zou voor 
ons heel geruststellend zijn geweest. 

Na een slapeloze nacht stuur ik mijn 
grieven naar de ombudsvrouw van 
het ziekenhuis. Binnen het kwartier 
komt er ook al een antwoord, mijn 
feedback wordt meegenomen. Mooi, 
de klachtendienst communiceert daar 
blijkbaar wèl met de klanten. De dame 
looft mijn vermogen om de minder 
leuke ervaring van de professionele 
medische zorg te scheiden met wat 
relativerende humor. Best. Ik ben blij 
dat mijn gewaardeerde collega’s wel 
worden ge-sTimul-eerd om in dialoog 
te gaan met de bewoners en familie, 
om hen op elk moment van de dag 
gerust en op hun gemak te stellen. In 
De Wingerd zijn geen patiënten, enkel 
maar levensechte mensen. 

Een wereld van verschil!

Stijn
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Tijd kost geld

De column van Jan Hautekiet
 
Wat vinden mensen belangrijk in een woonzorgcentrum? Wat is goede zorg? 
Nadat het tv-programma Pano dit najaar een aantal wantoestanden in beeld had 
gebracht in het commerciële circuit, was het een belangrijk discussiepunt.  

Wat was er gebeurd ? De beelden die werden getoond waren confronterend. 
De Pano-reporter had een aantal situaties in beeld gebracht in commerciële 
woonzorgcentra die wezen op vereenzaming, slechte voorzieningen, en vooral 
tijdgebrek bij het personeel.

Senioren blijven langer autonoom wonen en zijn, zo zeggen de commerciële centra, 
meer zorgafhankelijk op het moment dat ze intrekken in een woonzorgcentrum.
Bewoners van woonzorgcentra hebben te maken met verlies, verlies van contact, 
van partners, van de conditie om autonoom te functioneren in een maatschappij 
die almaar sneller, drukker, anoniemer dreigt te worden.
Dan is tijd een belangrijk goed. Tijd om de mensen goed te verzorgen, tijd om te 
luisteren naar hun verhalen, wensen, noden, angsten. Tijd om samen het leven 
aangenaam te maken in een fase waar afscheid een prominente rol speelt.
 
Die druk van tijd en middelen ervaren heel veel sectoren in onze op efficiëntie 
gerichte maatschappij.
De werkdruk is hoog, de middelen schaars om veel personeel aan te nemen. 
Bijkomende middelen zijn nodig.
Als de bestemmelingen van de dienstverlening - in ons geval dus de bewoners en 
hun familie - daar de dupe van dreigen te worden, moet bekeken worden hoe die 
druk op de tijd en middelen kan verdeeld of verlicht worden.

De koepel van de commerciële centra vond de reportage eenzijdig. 
De andere centra - waaronder De Wingerd - moesten bewoners en familie 
geruststellen.

Er kwam debat. Reactie op reactie, verdediging.
En als discussie debat is en geen dispuut, dan kun je nuance brengen, en mensen 
geruststellen of tenminste een aantal schakeringen laten zien. 

De macht van de beeldcultuur is groot. Eén goedgemaakte documentaire brengt 
een heel debat op gang. En is alleen daardoor al in zijn opzet geslaagd. Mensen 
laten nadenken over wat ze willen, wat ze niet willen, en laten beseffen dat de 
realiteit gelaagd en meerkleurig is. 

De rust is weergekeerd, maar de zorg en bezorgdheid blijft.

Ik wens alle bewoners, alle begeleiders, verzorgers, vrijwilligers, stafleden, 
artsen en al wie ik hierbij vergeet al het beste toe voor het komende jaar. 
Veel werklust, veel vreugde, en bekommernis om mekaar.
En veel tijd.

Preekstoel

Een stukje blij nieuws van Jezus volgens Johannes (hoofdstuk 21) 
op de uitvaart van Jos De Vijver. 

Restaurantdagen

In die dagen verscheen Jezus weer aan zijn leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Ze waren met zeven. 
Petrus zei: ‘Ik ga vissen’. De anderen zeiden: ‘Dan gaan wij met u mee!’ Ze stapten in de boot, maar de 
hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd stond Jezus op de oever en riep: ‘Hebt gij soms iets 
te eten?’  ‘Neen!’ antwoorden zij. ‘Gooi het net nog eens uit, riep Jezus, dan lukt het wel!’  Ze wierpen het 
net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken! Johannes stootte Petrus aan en zei: 
‘Het is de Heer’. Van blijdschap sprong Petrus in het water.

Jezus had ook een vuurtje aangelegd met vis erop en brood. ‘Komt, eet iets!’ zei Hij. Jezus nam het brood 
en Hij gaf hun ervan; zo deed Hij ook met de vis.

Toen zij gegeten hadden, sprak Jezus Petrus aan: ‘Simon, hebt gij mij lief?’ ‘Ja Heer, antwoordde hij, Gij 
weet dat ik van u houd!’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren!’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, hebt gij mij lief?’ 
Petrus antwoordde: ‘Dat weet Gij toch, Heer?’ ‘Hoed mijn schapen!’ zei Jezus, die voor de derde maal 
vroeg: ‘Simon, hebt gij mij lief?’ Petrus kreeg de krop in de keel omdat Jezus hem voor de derde maal vroeg 
of hij Hem gaarne zag. Toen zei Petrus:
“Heer, Gij weet alles, Gij weet toch dat ik van u houd?”

Tot hier het stukje blij nieuws van Jezus op de uitvaart van onze vriend-priester Jos De Vijver.
Homilie:
Zusters en broeders van onze grote broer Jezus,
Bovenaan op het doodsbericht van Jos liet Louis, zijn schoonbroer, het volgende drukken: Sterker dan de 
dood is de aanwezigheid in het geheugen van de levenden.
Dit hebben zeker de leerlingen ervaren, daar aan het meer van Tiberias. Onze lieve Heer, die op een 
kruis gestorven is, stond drie dagen later levend voor zijn leerlingen: vrouwen en mannen, jonge mensen, 
ouderlingen en kinderen... allen hebben - keer op keer - ervaren dat Jezus aanwezig is. Voortaan is Jezus 
de levende! En Petrus mag in aller naam - tot driemaal toe - bevestigen dat zij hem gaarne zien. Gaf Hij 
hen niet mee voor zijn dood: ‘Kindertjes, bemint elkaar, zoals ik u heb liefgehad?’
Maar laten wij nu even bij Jos komen.

Het beeld van Jos, die zijn duim omhoog steekt om ons te zeggen dat alles OK was, zal ons altijd bij 
blijven. Ik kende Jos eerst van horen zeggen... in Bierbeek, daar was hij onderpastoor geweest... daar 
had hij de chiro gesticht, die nu nog ten volle bloeit! Later, na mijn rugoperatie, toen ik in kortverblijf 
was opgenomen, was ook Jos in het Dagcentrum van ‘De Wingerd’. En dan, toen hij in ‘De Wingerd’ kwam 
wonen... samen met mij ging hij elke zaterdag mee voor in de eucharistie. Dan klonk zijn stem luid en 
krachtig, alsof hij tot Jezus zei: ‘Heer, Gij weet alles, Gij weet toch dat ik u gaarne zie? En alle mensen van 
‘De Wingerd’, mijn medebewoners, het verplegend personeel, de vrijwilligers... voor allen steek ik mijn  
duim omhoog!’ Jos was een vriendelijk man, zeer geliefd ook bij allen... 
Hij hield van het leven, hij hield van mensen. Van hen heengaan - sterven - dat deed Hij niet zo graag. 
Toch heeft hij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen en werd hij daardoor ‘ten volle genezen ten 
eeuwigen leven’. 
Sorry, voor deze zwaar klinkende woorden, maar ik geloof dat hij leeft voor goed, geborgen in Gods 
barmhartig hart. Ja, hij zal voor altijd aanwezig zijn in ons geheugen, in ons  hart: Jos, een man, een 
priester om van te houden. Dank voor alles, Jos!

Pater Piet

Vanaf januari 2018 is er elke vierde dinsdag van de maand 
een restaurantdag in het Grand Café. De studenten van 
de kelner-opleiding aan het Redingenhof werken er samen 
met Sodexo en LDC Wijnveld om er een feestelijke lunch te 
serveren. We hielden op 28 november al eens een generale 
repetitie, met bewoners en familie, met mensen uit de buurt 
en vrijwilligers uit De Wingerd. De volgende editie bevelen 
we dan ook warm aan, inschrijven kan via het secretariaat. 
Hou de aankondigingen en het menu voor dit maandelijkse 
festijn dus zeker in de gaten!



Heidi Pauwels is als professor 
verbonden aan de Universiteit van 
Washington. Ze leeft en werkt ginder 
terwijl haar mama, Jeannine, hier in 
De Wingerd woont. Zo opent er zich 
nu en dan een venster op de wereld en 
kijken we even over de muren van het 
eigen woonzorgcentrum naar wat er 
elders leeft en hoe er in de Verenigde 
Staten met dementie wordt omgegaan.
 
Heidi maakte ons onlangs attent op 
het werk van een collega, Prof. Janelle 
Taylor; die onderzoekt  al een tiental 
jaar de antropologische aspecten en 
het effect van dementie op en de 
evolutie van vriendschappen ten gevolge 
van dementie. Ze geraakte erdoor 
gefascineerd omdat haar eigen moeder 
ook de diagnose kreeg. Ze besefte 
plots pijnlijk dat er rond elke persoon 
met dementie ook nog eens een gans 
netwerk de achteruitgang van hun 
geliefde ervaart. Het behoud van die 
sociale relaties, wat door prof. Taylor 
wordt onderzocht, is net één van de 
kernprincipes in De Wingerd.

Na het overlijden van haar vader nam 
prof. Taylor samen met haar broers en 
zussen voor haar moeder de mantelzorg 
op en dan kreeg ze van vrienden wel eens 
de vraag: “Herkent ze jou nog?” Maar 
met de jaren ging ze beseffen dat het 
antwoord op die nochtans voor de hand 
liggende vraag er eigenlijk niet toe doet. 
En daar situeert zich de kern van haar 
wetenschappelijk onderzoek: de invloed 
van dementie op de sociale relaties. 
Keert men iemand de rug toe omdat die 
zich vandaag niet meer kan herinneren 
wie men is geweest of blijft men de 
andere door dik en dun steunen? 

Wat gebeurt er wanneer je herinneringen 
aan je vroegere leven verliest? Wat 
gebeurt er met vriendschappen én 
persoonlijke relaties wanneer je niet 
meer weet welke dingen je ooit samen 
hebt gedaan? De ziekte beïnvloedt niet 
alleen de functies van het geheugen, 
maar op de duur ook de taalvaardigheid 
en de communicatie – wat doorgaans 
als één van de primaire elementen 
en voorwaarden wordt gezien bij 
intermenselijke relaties. Dementie toont 

feitelijk aan dat ‘mens zijn’ zoveel meer 
is dan de persoon an sich. We zijn ook 
wie we zijn door de mensen rondom 
ons, door de wijze waarop zij met ons 
omgaan en ons omringen en steunen in 
de dingen die we doen – dat alles bepaalt 
onze identiteit.
Eerst bestudeerde de Amerikaanse 
collega van Heidi hoe de samenleving 
mensen met dementie integreert in het 
sociaal weefsel, of net niet… Want wie 
louter door een medische bril kijkt, 
zondert hen feitelijk af in de geriatrie. In 
het maatschappelijk werk van het Fetzer 
Institute – een organisatie die zich inzet 
om van de wereld een liefdevollere en 
warmere plek te maken voor alle mensen, 
met de overgave en de bijna sektarische 
overtuiging waar enkel Amerikanen 
over lijken te beschikken – merkte prof. 
Taylor dat communicatie bij mensen met 
dementie ook non-verbaal en via emoties 
verloopt.  

Vandaag bekijkt zij de interactie met en 
de integratie van mensen met dementie 
op een meer holistische manier en 
ze onderzoekt hoe vriendschappen 
tussen mensen met en mensen zonder 
dementie evolueren door of ondanks het 
voortschrijden van de ziekte. Vrij recent  
verschenen er enkele boeiende artikels 
van prof. Taylor over het onderwerp, 
onder andere een bijdrage in het boek 

“Successfull aging, as a contemporary 
obsession” (Succesvol ouder worden, een 
moderne obsessie), uitgeven bij Rutgers 
University Press. 

De focus op vrienden van mensen met 
dementie
Uit haar eigen ervaringen puttend, weet 
ze maar al te goed dat relaties onder 
druk kunnen komen staan door dementie, 
vriendschappen worden broos. Kennissen 
van vroeger vallen weg omdat de afstand 
vergroot en het contact vervaagt. Zo 
was er amper één vriendin die prof. 
Taylors moeder bleef bezoeken en hun 
verbondenheid bleef koesteren – het kan 
dus wel degelijk, het behoud van sociale 
relaties is niet onmogelijk voor mensen 
met dementie. Wat drijft iemand om 
net die vriendschap te onderhouden, 
die bij anderen verwatert omwille van 
de groeiende hindernissen? Een vraag 
waaraan in de VS nog maar zelden een 

studie werd gespendeerd, terwijl de 
effecten op de relaties met mantelzorgers 
wel uitvoerig aan bod lijken te komen. 
Het onderzoek van Janelle Taylor focust 
net op dat grotendeels onontgonnen 
terrein.
In haar conclusies spreekt prof. Taylor 
over “exemplary friends”, exemplarische 
voorbeelden van duurzame vriendschap 
en hoe dat een moreel laboratorium vormt 

waar de kracht van liefde, medeleven 
en mededogen gecultiveerd wordt. Het 
is immers makkelijker argumenten te 
vinden die verklaren waarom relaties 
uitdoven, dan verklaringen te geven voor 
het in stand houden ervan. Er valt iets 
te leren van de mensen die er ondanks 
de dementie in slagen hun netwerk te 
behouden en zelfs opnieuw te versterken.

Soms blijven vriendschappen intact 
omdat er innige gevoelens overblijven bij 
de persoon die de andere ooit is geweest. 
Soms komen er onverwacht positieve 
aspecten van iemands persoonlijkheid 
naar boven – kinderlijke verwondering 
bijvoorbeeld, oprechtheid.  Vrienden 
die blijven, ontdekken tijdens het 
ziekteproces steeds nieuwe kanten van 
de persoon met dementie. Spontaniteit 
en ongeremdheid in de omgang, dat zijn 
voor de meesten onder ons eigenschappen 
die we als volwassenen hebben afgeleerd 
en in het contact met een persoon met 
dementie komt die haast kinderlijke 
onschuld en authenticiteit sterk terug. 
Dat werkt vaak confronterend en zet je 
aan het denken over jezelf en de manier 
waarop je in het leven staat – vaak blijkt 
het inspirerend en leer je eruit om zelf 
beter met tegenslagen om te gaan.

Sociaal isolement is volgens Taylor dan 
ook niet inherent aan dementie. Als 
mensen geïsoleerd raken is dat enkel 
doordat anderen zich van hen hebben 
afgekeerd. Maar de voorbeelden van 
mensen die mee blijven bouwen aan 
een warmere samenleving zijn gelukkig 
legio. Zelfs al is er vandaag nog steeds 
geen remedie, al blijft de ziekte 
onomkeerbaar, er is veel wat je kan doen 
om de levenskwaliteit voor mensen met 
dementie te verbeteren –  bijvoorbeeld 
gewoon nabijheid en het delen van 
persoonlijke emoties. 

En van die gedachte is de visie van De 
Wingerd, omtrent Leven-Leren-Zorgen 
voor mensen met dementie, al jaren 
doordrongen. Het is dan ook bijzonder 
boeiend dat men aan de andere kant 
van de wereld en vanuit antropologische 
benadering tot diezelfde conclusies 
komt!

SP
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Een antropologische benadering van Dementie
Q & A on ‘exemplary friends’ of people with dementia - Kim Eckart (UW News)

Een namiddag in het Grand Café
Ik treed binnen. Ik voel de behaaglijke warmte en zie 
de vertrouwde gezichten van vrijwilligers achter de 
tapkast.
Op de lange tapkast stralen de glazen helder in het 
achterschijnend wit licht. De koffiemachine draait 
op volle toeren. Een vrijwilliger schept ijverig ijs in 
een kommetje en bedekt het zorgvuldig met room 
en chocoladesnippers. De keuze in het aanbod op de 
prijskaart is zeer ruim met cappucino, chocochino, 
verrassingskoffie, coupe caramel, coupe brésilienne, 
pannenkoeken en nog veel meer.

De netjes opgeblonken tafels blinken in het geel 
licht van de gestileerde lamphouders. Mooie, verse 
bloemstukjes op de tafels brengen de herfststemming 
binnen. Achter de grote vensters vertoont zich het met 
graszoden mooi effen, nieuw aangelegde grasveld. 
Het uitzicht geeft een vredig en rustig gevoel. Dit 
“Wijnveld” was vroeger wellicht een rijke wijngaard. 
Het is immers gelegen op een hiervoor zeer geschikte 
zuidhelling.

Een dochter komt binnen met haar moeder in een 
rolstoel. Ze helpt haar moeder voorzichtig en met het 
nodige geduld op de stoel naast de tafel.

Bewoners, die door een familielid, zorgkundige of 
vrijwilliger naar hier zijn gebracht, verlaten graag hun 
eerder afgesloten woning om in de sfeervolle gelagzaal 
aangename afwisseling en verademing te vinden. 
Een bewoner staart zwijgend voor zich uit, terwijl zijn 
bezoekers nieuwtjes vertellen. Hij hoeft niet alles te 
begrijpen en glimlacht minzaam.
Twee kleine kleuters lopen vrolijk achter mekaar door 
de gelagzaal. In hun enthousiast spel is oud worden en 
ouderdom nog ver van hen af.

Een bewoner geniet van zijn ijsje, dat door een 
familielid in kleine hapjes wordt toegediend.
Een bewoonster zit alleen aan een tafel. Zij bladert in 
een weekblad, bekijkt de foto’s en bladert opnieuw.
Een dochter kaart met haar vader. Het spel verloopt 
met gespannen aandacht en volle ernst.

Vrijwilligers, vrouwen, bereiden samen vlijtig een 
programma  voor en plooien naarstig blaadjes toe. Een 
bewoonster vertrekt. Haar zoon knoopt zeer zorgvuldig 
haar jas dicht en vouwt haar schoudermantel bezorgd, 
dicht en warm, over haar schouders.

Ik drink samen met mijn zonen mijn Leffe blond 
langzaam leeg, sta op en laat het geroezemoes, de 
zachte muziek en de warme gezelligheid achter.

Marcel 

Wat gebeurt er met vriendschappen én persoonlijke relaties 
wanneer je niet meer weet 

welke dingen je ooit samen hebt gedaan?
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be                        

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

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

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

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

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

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

CleansLeaseFortex NV

Vuillaertstraat 73
8730 Oedelem

Personeelsnieuws
Nieuwe medewerkers in De Wingerd: 
Ingrid De Rijck, Charlotte Malcorps, Regina Rans, 
Ruben Rom, Bea Durand en Sofie De Doncker.

Van harte welkom en fijn dat jullie voor 
De Wingerd hebben gekozen! 

Samenwerken aan warme zorg!

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. en mevr. Benoit-Carré 
in de flats, mevr. De Coninck en mevr. Vranckx 
in Woning 2, mevr. Mulier in Woning 9 mevr. 
Pelsmaekers in Woning 11, en mevr. Van 
Casteren in Woning 16. 

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Ackermans, Devijver, Jaspers, 
Nackaerts, Meulemans, Passenier, Pouillon, 
Tambeur en Verbruggen.

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

Steun deze krant ook in 2018 

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

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

De redactie van deze huiskrant 
de directie en het bestuur van
Woonzorgnet-Dijleland 
wensen alle lezers en 
sympathisanten van De Wingerd 
een zalige Kersttijd 
en een voorspoedig Nieuwjaar !

Poëzie

Nieuwjaarssonnet
 
De transparantie en beweeglijkheid van water, 
het zuiverende zuchten van de wind, 
de ogen van een onbedorven kind, 
de schalksheid van een wat verliefde sater

die zijn schalmei laat klinken als gesnater 
van eenden die een wig doorheen de hemel trekken; 
de intuïtie om altijd weer te ontdekken
waar geluk slaapt, en om dat dan te wekken;

een engel op je wegen af en toe,
als je verloren loopt, of treurig bent, of moe; 
en soms zelf ergens op te duiken

net waar God nog een engel kon gebruiken…
Het zijn maar flarden van gedachten, deze wensen, 
ach, maak er zelf iets goeds van, lieve mensen.

RT

Wat te doen op een herfstige dag? 
Naar de Schlagernamiddag of gezellig in de eigen woning.


