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We ontmoeten elkaar in De Wingerd. 
Ik zie een jonge, fleurige, dynamische 
verschijning die, van zodra we 
gesetteld zijn, zelfverzekerd de koe 
bij de horens vat. Satya Buggenhout, 
gerontopsychiater of - met een schalks 
lachje - ouderenpsychiater van het 
Woonzorgnet-Dijleland, vertelt: 

Hier in De Wingerd werk ik samen met dr. 
Triau. Wij hebben elk een aantal woningen 
toebedeeld gekregen en zijn daar 
ingebed in het team van verzorgers (in 
de breedste zin van het woord: verpleeg- 
en zorgkundigen, kinesitherapeuten, 
logistieke medewerkers…). Vooral in 

verband met gedragsproblemen doet men 
beroep op onze kennis. Daarnaast staan 
we ook in voor opleidingsmomenten en 
bijscholing rond verscheidene thema’s.
 

Bovendien is er de overkoepelende 
Werkgroep Dementie die momenteel 
focust op seksualiteit en intimiteit. Het 
jaarthema van De Wingerd “Autonomie” 
leent zich hiertoe. Zelfbeschikkingsrecht 
voor de bewoners moet meer worden dan 
opstaan en gaan slapen op het tijdstip dat 
hen past, of bezoek ontvangen op gelijk 
welk moment van de dag. Seksualiteit 
en intimiteit is zeker een item waarmee 
een oudere, ook als hij dementie 
heeft, binnen de grenzen van de ziekte 
autonoom moet kunnen omgaan, maar 
er heeft altijd zo’n sterk taboe gerust 
op dit onderwerp dat het steevast stief-
moederlijk behandeld werd. Doorheen 

de jaren is de aandacht ervoor ongetwij-
feld gegroeid, maar van een structureel 
beleid of een gemeenschappelijke visie 
hieromtrent was er nooit sprake.

Het is ongetwijfeld voor heel wat 
mensen een heikel onderwerp dat 
je niet zo maar aansnijdt. Hoe en 
wanneer pak je dit aan?

Satya: Bij de opname van een nieuwe 
bewoner of bewoonster worden nu alle 
mogelijke elementen uit zijn levensver-
haal bevraagd, teneinde de persoon in 
kwestie ten gronde te kennen en daarop 
in te spelen zodat hij zich zo snel en zo 
goed mogelijk thuis zou voelen. Men is 
er absoluut op uit belangrijke gegevens 
van vroeger in kaart te brengen: men wil 
weten wat voor werk hij deed, wat zijn 
hobby’s waren, welke waarden hij hoog 

in het vaandel droeg… In het kader van 
een vroegtijdige zorgplanning bevraagt 
men hem of de familie over de gewenste 
behandeling bij een voortschrijdende 
zorgbehoevendheid, bij een eventueel 
in coma gaan en/of bij het naderen van 
het levenseinde. Waarom zou men dan 
ook niet vragen hoe het gesteld is met 
de intimiteit- en seksualiteitsbeleving en 
zoeken naar middelen om aan dit verlan-
gen - als het er is – , in volledige privacy 
te voldoen. En hier wringt al direct het 
schoentje, want in een woonzorgcentrum 
hebben de bewoners doorgaans weinig 
privacy. OK, ze hebben een eigen kamer 
waar ze zich altijd kunnen terugtrekken, 
maar die ze niet op slot kunnen doen. 
En hoe vaak gebeurt het niet dat een 
buitenstaander, na een korte klop op de 
deur weliswaar, onmiddellijk binnengaat? 
De mogelijkheid dat deze bewoner nood 
heeft aan intimiteit en eventueel seksua-
liteit, zelfs met de eigen partner, is voor 
heel wat mensen totaal ondenkbaar.

Er wordt wel glimlachend gekeken naar 
een ouder stel dat heerlijk verliefd 
hand in hand op de bank zit. En kinde-
ren vinden het best fijn als hun vader 
of moeder in het rusthuis een “vriend/
vriendin” heeft, toch?

Satya: Er is wel een grondig verschil 
tussen twee mensen die het gezellig 
vinden om samen te zitten en dat ook 
duidelijk laten blijken en twee ouderen 
die actief aan seks willen doen. Het 

eerste zal inderdaad door de familie 
toegejuicht worden - want dan is er niet 
meer de angst voor de voortdurende 
eenzaamheid - maar het tweede hoeft 
niet, kan niet, mag niet. Er werd over 
seks en zeker over seks bij ouderen of – 
godbetert - seks bij de eigen ouders, zo 
angstvallig gezwegen vroeger dat hij wel 
onbestaand moest zijn. Kinderen steige-
ren dan ook onmiddellijk of reageren met 
totaal ongeloof als er geopperd wordt 
dat hun vader of moeder nog aan seks 
wil doen. Ook de verzorgenden denken 
er vaak zo over en eigenaardig genoeg: 
hoe jonger men is hoe onmogelijker men 
het vindt. 

Er is dus een mentale verschuiving nodig. 
Hier komt de autonomie van het individu 
in het gedrang. Het is de oudere zelf die 
bepaalt wat hij wil, niet de ongeschre-
ven “regels” van onze maatschappij.

De situatie moet toch wel heel anders 
zijn naargelang de partner wel of niet 
meer leeft?

Satya: Als een bewoner en diens partner 
beiden nog nood hebben aan intimiteit, 
dan kan de vraag naar seks uiteraard nog 
bestaan en dan moeten wij daar zeker 
oog en oor voor hebben. Er moet een 
beleid gevoerd worden dat aandacht 
heeft voor die behoefte en de mogelijk-
heid biedt eraan te voldoen. Bij personen 
met jong-dementie zal dit uiteraard 
op minder tegenkanting stuiten dan bij 
oudere mensen, maar ook bij senioren 
is die nood dikwijls aanwezig, weliswaar 
vaak latent. 

Is de partner er echter niet meer of kent 
de persoon met dementie zijn levensge-
zel niet meer, dan ligt het uiteraard heel 
moeilijk voor alle leden van het gezin 
wanneer man of vrouw/vader of moeder 
het met een “vreemde” wil doen. Dit 
is sowieso een brug te ver: zij zien het 
dan als een gebrek aan loyaliteit of als 
ontrouw t.o.v. de (gewezen) wederhelft. 
Dit is echter volkomen onterecht. Er is 
geen afbraak van de vroegere relatie, 
omdat die relatie als zodanig niet 
meer bestaat. Dan moet er een nieuw 

Breek de stilte
Een gesprek over seksualiteit en intimiteit in het woonzorgcentrum 

Zelfbeschikking is meer dan opstaan en gaan slapen...
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evenwicht gezocht worden tussen de familie en de ouder 
met dementie. En natuurlijk is dit zeer moeilijk voor de 
partner, die zelf misschien dezelfde nood ervaart, maar 
door de persoon met dementie niet meer herkend en 
daardoor niet meer aanvaard wordt. Ook daar moeten 
wij oog voor hebben. Relaties en seksualiteit worden 
in geval van dementie juist door de aftakeling anders 
gezien en anders beleefd. Gevoelens zijn dan steeds 
momentaan; ze gelden slechts voor het nu en het hier. 
Nood aan intimiteit en seksualiteit, reacties op prikkels 
uit de omgeving lopen anders dan vroeger (vóór de 
ziekte). De beleving is mogelijkerwijs minder gestuurd 
door de levensgeschiedenis, het is niet meer zwart-wit.

Zo te horen hebben jullie heel wat werk voor de 
boeg. Wordt er ook al iets concreets gedaan? 

Satya: Er wordt in verschillende groepen, op verschil-
lende niveaus nagedacht en er is een eerste visietekst. 
Personeelsleden kregen de mogelijkheid zich hierover 
te bezinnen en in de toekomst moet er zeker aan 

gewerkt worden. Het moet bespreekbaar worden, het 
beleid moet zichtbaar zijn voor bewoners, familie en 
personeel. Daarom moeten wij onze mensen in eerste 
instantie leren hoe hierover te communiceren en 
De Wingerd moet hiervoor als huis deskundigheid en 
mogelijkheden voorzien. 

Let wel: niet iedereen heeft op latere leeftijd die 
behoefte en zeker niet in dezelfde graad, maar uit de 
praktijk weten wij dat 70 tot 90% van de koppels op 
hoge leeftijd seks belangrijk vindt. Wij stellen echter 
vast dat er een grote discrepantie is tussen het feite-
lijke en het wenselijke. Omdat voor deze generatie 
spontaan praten daarover niet evident is, moet men 
ernaar vragen. En dan komen de antwoorden vlot. 
Ouderen hoeven zich op dit vlak niet meer te bewij-
zen: als resultaat van opgedane ervaringen relativeren 
ze seks wel en daarom hebben ze er minder onbehagen 
of schaamtegevoelens over dan de jongeren. Het moet 
ook niet altijd het zwaarste geschut zijn: misschien is 
er al veel voldoening te putten uit het kijken naar een 

erotische film of het bladeren in een zinnenprikkelend 
weekblad. We moeten het uiteraard ook niet opdringen 
doch wel bevragen en waar er nood is hem in goede 
banen leiden. Het kan voor iemand een belangrijke 
vorm zijn van kwaliteit toevoegen aan het leven en 
het is niet aan ons om een oordeel te vellen over de 
manier waarop. Het belang van seksualiteit kan op een 
schaal van tien gaan van nul tot tien en het zou bepaald 
hypocriet zijn te doen alsof het niet bestaat.

 Als besluit mogen we misschien stellen dat er 
werk aan de winkel is. Komende vanuit een cultuur 
van totale stilte, over een omfloerst en schuchter 
praten rond kuisheid en lichamelijkheid, tot een totale 
vrijheid na de seksuele revolutie van mei ’68, hebben de 
ouderen inderdaad een hele ommekeer meegemaakt. 
Hoe hebben ze dit verwerkt en hoe willen ze daar mee 
omgaan? De beslissing ligt bij hen. Want autonomie is 
een waarde die we willen koesteren.

MS

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle medewer-
kers en vrijwilligers van Woonzorgnet-Dijleland werd 
gehouden in de foyer van M-Museum, omdat daar nog 
tot eind juni dit jaar de thematentoonstelling “Een 
wereld van herinneringen” doorgaat. De collega’s van 
het Expertisecentrum Dementie en enkele bewoners 
hebben daaraan meegewerkt. Tijdens de receptie 
werden de nieuwe logo’s van de organisatie en de vier 
woonzorgcentra voorgesteld.

Voortaan pakt Woonzorgnet-Dijleland uit met een eigen 
stijl en een logo dat de overkoepelende structuur van 
de fusie weerspiegelt: een brede organisatie met vier 
individuele huizen, elk met een eigen cultuur en karak-
ter. Waar en wanneer we de specifieke identiteit van 
de verschillende woonzorgcentra willen beklemtonen, 
gebruiken we een logo dat de vier nieuwe logo’s van de 
vier huizen combineert en zo de verbondenheid binnen 
onze zorggroep symboliseert.

De bestaande logo’s van de vier huizen werden 
door grafisch ontwerpster Katleen Devos opgefrist, 
gestyleerd en op elkaar afgestemd om tot één samen-
horig geheel te komen, als tastbare illustratie van de 
concrete samenwerking en het traject dat wij met zijn 

allen hebben ingezet. Het gekende druiventrosje is wat 
strakker geworden en onder DE WINGERD zal vanaf nu 
ook de naam van de nieuwe VZW prijken.

Wij zijn eigenlijk best wel blij met ons modernere logo, 
ook al grapte iemand nog  tijdens de receptie dat de 
crisis en de overheidsbesparingen in de zorgsector zich 
laten voelen. Het opmerkzame oog van de collega in 
kwestie zag blijkbaar onmiddellijk dat we vier druiven 
minder hebben kregen…

SP

Organisatie in beweging

Een nieuw logo voor De Wingerd en Woonzorgnet-Dijleland vzw 

Team Woonzorgnet-Dijleland
Op vrijdag 26 februari gaven we tijdens een spetterende cocktailavond het startschot van onze campagne 
ten voordele van Levensloop 2016. Mevr. Monique Nijs lichtte het evenement toe namens het organi-
serende comité. De avond bleek een waar succes. Dankjewel aan iedereen voor de aanwezigheid, voor 
de warme sfeer en de leuke babbels. Dankjewel ook aan alle helpende handen. We kunnen straks al een 
aardig bedrag storten op de sponsorrekening van Team Woonzorgnet-Dijleland. Er komt bijna 800 euro 
bij op de teller te staan, bovenop het bedrag dat onze teamleden al ingezameld hadden.

WIL JE ZELF OOK MEEDOEN?

Jezelf registreren als teamlid of collega’s, vrijwilligers en sympathisanten een duwtje in de rug geven, 
kan direct online via: www.levensloop.be/teams/woonzorgnet-dijleland

Inschrijven kan natuurlijk ook gewoon via het secretariaat, bij teamkapitein Karen Dourée. Zij infor-
meert jou  graag over de praktische afspraken voor de komende editie van Levensloop, die start op 
zaterdag 23 april om 15u en wordt daags nadien feestelijk afgesloten eveneens om 15u. We nodigen jou 
graag uit om een rondje mee te lopen of mee te stappen. Kom je liever gewoon supporteren voor onze 
collega’s, vrijwilligers en sympathisanten? Dat kan, de toegang tot het evenement is gratis. Kom straks 
dan ook even langs de verkoopstand van Woonzorgnet-Dijleland in het tentendorp op het middenplein 
waar ook de start- en slot-ceremonie doorgaat.

Net zoals vorig jaar zijn er ook dit keer weer kaarsenzakjes te koop aan 5 euro per stuk, je kan die zelf 
of samen met je kinderen of kleinkinderen versieren en terugbezorgen aan het secretariaat. ’s Avonds 
en ’s nachts zullen die honderden kaarsjes het parcours van Levensloop 2016 verlichten. Elk vlammetje 
staat symbool voor de levenskracht en de hoop voor de ‘vechters’. Elk kaarsje straalt voor de dierbare 
herinnering aan de collega’s en alle anderen die er niet meer zijn…

Hou de Facebook-pagina van De Wingerd in de gaten, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en 
geplande sponsoracties: www.facebook.com/wzcdewingerd

Wij rekenen op jullie steun !
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In de eerste huiskrant van de vorige jaargang 
brachten we het nieuws over de fusie van de vier 
VZW’s achter de woonzorgcentra De Wingerd, 
Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof. Vandaag zijn we 
zijn ruim een jaar verder en heel wat praktische 
ervaringen rijker binnen de nieuwe context van die 
bredere zorgorganisatie. 

De samenwerking met de collega’s in de verschil-
lende huizen loont. Zo konden we jullie onlangs in 
deze huiskrant al het kappersboek voorstellen. In de 
bewonerszorg wordt er al langere tijd gewerkt aan 
synergiën. Naast de uitbreiding van onze woonzorgcen-
tra, met ingrijpende bouwprojecten als meest tastbare 
bewijs, investeert Woonzorgnet-Dijleland ook in de 
optimalisatie van haar administratieve diensten.

Nadat de collega’s in Neerijse een tijdje terug hun 
nieuwe woonzorgcentrum in gebruik namen, kwam er 
ginder heel wat ruimte vrij in het oude gebouw dat ooit 
nog als ziekenhuis werd opgetrokken. Er was op een 
bepaald ogenblik zelfs zoveel plaats beschikbaar dat 
men onderdak kon bieden aan niet minder dan negen 
klasjes van de plaatselijke basisschool, De Bolster, die 
zelf nieuwe klaslokalen aan het bouwen is en daarom 
op zoek moest naar een tijdelijk onderkomen. Toen  
De Wingerd en de andere woonzorgcentra van het samen-
werkingsverband onder één directie kwamen te staan, 
werd er in voorbereiding van de fusie uitgekeken naar 
het op elkaar afstemmen en vooral het centraliseren 
van de personeelsdiensten en de boekhoudingen. Het 
oog van het bestuur en de verantwoordelijken binnen 
Woonzorgnet-Dijleland viel op een aantal leegstaande 
kamers in de voormalige ‘kliniek’ van Neerijse.

Louter uit praktische overwegingen verhuisde Griet 
Robberechts, algemeen directeur, haar kantoor vanuit 
Dijlehof in Leuven naar Ter Meeren in Neerijse, waar 
Yannic Brandt eerder al haar intrek had genomen als 
financieel-economisch directeur omdat de hoofdboek-
houding daar gevestigd was. Griet pendelt sindsdien 
heen en weer tussen haar kantoor en de vier indivi-
duele huizen. Zij stuurt vandaag een schare dagelijks 
verantwoordelijken en beleidsmedewerkers aan. 
Jan Vanwezer en Nele Gaeremynck; respectievelijk 
dagelijks verantwoordelijke en beleidsmedewerker in 
De Wingerd, leiden hier het reilen en zeilen in goede 
banen en staan borg voor de wisselwerking en de 
contacten met de andere huizen en de collega’s van 
onze groeiende organisatie.

De Wingerd evolueert mee met de groei van de fusie 
en daarom neemt Hilde Van humbeeck, jarenlang het 
vertrouwde gezicht van de boekhouding en de gerust-
stellende stem aan de telefoon bij vragen over een 
bewonersfactuur, straks ook haar intrek in Neerijse.  

Omdat haar toenmalige werkgever fusioneerde met 
een concurrerend bedrijf en Hilde de keuze had tussen 
ontslag of mee verhuizen naar West-Vlaanderen, 
wisselde zij 15 jaar geleden haar carrière in een 
commerciële onderneming voor de openstaande betrek-
king in het “rust- en verzorgingstehuis De Wingerd” 
oftewel de toenmalige VZW ‘Levet Scone’. De zachte 
sector bleek een duurzaam alternatief, want Hilde is er 
na al die jaren nog steeds en daar zijn we best blij om. 
Nu de administratie van Woonzorgnet-Dijleland voor de 
vier huizen samen wordt gebracht, één VZW met één 
administratie, gaat Hilde samenwerken met haar colle-
ga’s van de centrale boekhouding om zich verder toe te 
leggen op de dagelijkse boekhouding. 

Wie straks vragen heeft bij een  rusthuisfactuur of 
langs komt bij het onthaal met een administratieve 
kwestie zal met plezier verder geholpen worden door 
de nieuwe collega in De Wingerd: Lut Vanaerschot. Zij 
was tot hiertoe aan de slag in een privé onderneming 
en startte in februari als administratief medewerker 
en eigenlijk ook een beetje manusje van alles in ons 

woonzorgcentrum. Dat laatste mag je best letter-
lijk nemen. Behalve de bewonersadministratie zal zij 
samen met Karen Dourée, die het onthaal bemant en 
de administratie van het dagcentrum opvolgt, ook nog 
wat ICT gerelateerde klusjes overnemen van Stijn die 
samen met Hilde de oversteek maakt. Binnenkort kan 
je dus ook bij Lut terecht wanneer er een toegangs-
badge of elektronische sleutel hapert, of wanneer je 
er nog geen had en er eentje voor de kamer van je 
familie wil laten programmeren. Het administratieve 
duo van Karen en Lut zal vanaf nu jullie trouwe steun 
en toeverlaat zijn in het soms ondoordringbare kluwen 
van paperassen, aanvraagformulieren en aanrekeningen 
op de bewonersfacturen.

Stijn Paemelaere solliciteerde ruim tien jaar geleden 
naast zijn job in het onderwijs bij het “woon- en 
zorgcentrum De Wingerd”, waar men een halftijdse 
‘kwaliteitsadministrator’ zocht om het administratieve 
team te versterken. Enkele jaren werkervaring als IT’er 
bleken aardig meegenomen binnen een zorginstelling 
waar computers een steeds prominentere plaats begon-
nen op te eisen. Een decennium later werd het beheer 
van alle informatica van Woonzorgnet-Dijleland toever-
trouwd aan een private ICT-partner, daarmee tegemoet 
komend aan de alsmaar toenemende informatisering en 
de groeiende nood aan permanente bewaking van de 
ondertussen aan elkaar gekoppelde computersystemen 
in de vier woonzorgcentra. Vermits we tegenwoordig 
als zorgorganisatie geheel afhankelijk zijn geworden 
van databanken en netwerkverbindingen, elektronische 
zorgdossiers en boekhoudpakketten, van webshops en 
digitale overheidsloketten, volstaat het simpelweg niet 
meer om een halftijds IT’er in dienst te hebben. 

Stijn zal in de toekomst samenwerken met de 
beleidsmedewerkers in de verschillende huizen en de 
verantwoordelijken binnen de grotere organisatie om 
er zich toe te leggen op communicatie, onze aanwezig-
heid in de nieuwe media en de opmaak van allerhande 
publicaties voor Woonzorgnet-Dijleland, zoals bijvoor-
beeld het jaarverslag en zelfs ook nog deze krant...

SP

De Wingerd in beweging

Personeelswissels in een groeiende zorgorganisatie

Archiefbeeld van de bouwput bij Ter Meeren, op de achtergrond de oude ziekenhuisvleugel die vandaag 
de administratie  van Woonzorgnet-Dijleland vzw herbergt.

v.l.n.r. Karen Dourée, Hilde Van humbeeck, Stijn Paemelaere en Lut Vanaerschot, 
de nieuwe collega op het secretariaat van De Wingerd.

Expo Wijnveld - Quilten maakt vrienden
Mia De Smedt start met patchwork in 1986 na verschillende tentoonstellingen 
te hebben bezocht. Ze leert de kneepjes van het patchen en quilten in een 
lesgroep en patchwork wordt voor haar een hobby waarmee ze volledig tot 
rust kan komen. Vanaf april 2016 stelt ze haar werken tentoon in de wandel-
gangen van het lokaal dienstencentrum.
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Iemand een bezoek brengen in De Wingerd is niet 
altijd vanzelfsprekend. Je wil de bewoner een 
aangename ervaring meegeven, maar het verlies van 
het korte en later ook het langere geheugen maakt 
het soms erg moeilijk... 

Waarover kan je praten? Hoe kun je de aandacht 
vasthouden? Het helpt natuurlijk als je de persoon in 
kwestie goed kent, maar toch blijft het een uitdaging 
om van de ontmoeting een moment van vreugde te 
maken voor beide partijen. Vera Cammaer en haar zus 
Gerda vonden hiervoor originele oplossingen.

Vera’s moeder, Lia Rimanque, leeft sinds kort in De 
Wingerd. Ze is van opleiding psychologe; een beroep 
met een hoog gehalte aan cognitief denken. Heel haar 
leven is ze steeds zeer onafhankelijk geweest, altijd 
blijk gevend ook van een zeer sterke persoonlijkheid. Ze 
deelde, samen met haar man, deze eigenschappen mee 
in de opvoeding van de kinderen: vrijheid en zelfstan-
digheid voor iedereen stonden hoog in het vaandel. 
Maar daardoor is het niet altijd makkelijk om Lia iets te 
laten doen dat ze niet zelf besliste en valt het haar erg 
moeilijk hulp te aanvaarden bij dagdagelijkse bezig-
heden. Een bezoek aan het kapsalon bv - waaraan ze 
een broertje dood heeft - gebeurt nogal eens door het 
“toevallig” voorbijkomen daar en dan heeft de kapster 
“ook toevallig” nog juist een gaatje in het schema. Iets 
“samen” ondernemen is ook een middel om Lia over te 
schreef te helpen; zo is met z’n tweetjes gaan wande-
len bijna steeds een aanvaardbaar voorstel. 

En hier komt Lia’s levensverhaal om de hoek kijken. 
Tijdens haar vroeger leven was ze een enthousi-
aste fotografe, al heeft ze zich nooit laten verleiden 
tot het gebruik van een digitale camera. De rolletjes 
negatieven werden telkens trouw binnengebracht voor 
ontwikkeling en de foto’s waren de relicten van mooie 
momenten in de natuur, of het nu lente, zomer, herfst 
of winter was.

Eén van de dochters, Gerda, had de idee een polaroid-
camera te kopen waarbij de afdruk onmiddellijk kant en 
klaar uit het toestel rolt. Het was een schot in de roos. 
Vera gaat nu met Lia op tocht en houdt de camera voort-
durend in aanslag. Er worden op elke wandeling kiekjes 
genomen van planten, landschappen, bomen, wolken… 
noem maar op. Alles is waard vereeuwigd te worden en 
alles is aanleiding tot babbelen over het mooie dat er te 
zien is. Opgemerkte details worden springplanken naar 
een gesprek: de naam van de bloemen in de botanische 
tuin, de zon die in het water van een vijver schijnt, 
de geometrie van een spinnenweb; ze zetten aan tot 
nadenken, bewonderen, genieten en niet zelden tot 
grappige bedenkingen. Dus neemt Vera een detail-
foto. Ook Lia fotografeert en bekijkt daarna, samen 

met Vera, het resultaat bij een kop koffie in het Grand 
Café. Met een klassieke camera ware dit hopeloos - de 
voorstellingen reeds lang uit het geheugen gewist vóór 
de foto’s er waren - maar nu wordt er zó kort op de bal 
gespeeld dat Lia de herinnering nog juist kan grijpen en 
een tweede keer “genieten” van wat ze zag en deed. De 
foto’s worden in een agenda op de juiste datum geplakt 
en - al zal Lia er niet spontaan naar grijpen - voor een 
toevallige bezoeker is dat dagboek wel een middel om 
haar geïnteresseerd door de tijd te laten dwalen. Door 
de camera wordt ook het seizoen vastgelegd en Lia kan 
zelf het jaargetijde afleiden waarin deze of gene tocht 
gemaakt werd. De agenda is voor Lia en de familie een 
(werk)document geworden waaraan ze oprecht deugd 
beleven.

In haar actief leven mocht Lia ook graag aquarellen 
en kunst lag haar nauw aan het hart. Ook daar wordt 
op ingespeeld. Er werden kunstboeken gekocht met 
beroemde schilderijen en uitvergrote details ervan 
en daar kan nog steeds met interesse over geboomd 
worden. Ook dit is een vorm van reminiscentie en helpt 
om het verlies aan wat vroeger was en wat vroeger kon 
minder abrupt te laten verlopen en om het gevoel te 
geven dat nog niet alles weg is.

Het inpikken op vroegere interesses, hobby’s, talenten 
en vaardigheden maakt de pijn van de dementie niet 
kleiner, maar schuift misschien toch wel de grens tussen 
zich nog iets en zich niets meer herinneren gevoelig 
achteruit, en dat is zowel voor de persoon met demen-
tie als voor zijn/haar omgeving mooi meegenomen.

Mogen Lia en haar kinderen nog lang genieten van dit 
wel heel bijzondere dagboek, van de wandelingen en 
de babbels.

Mieke

Met de camera in de aanslag

Details worden springplanken naar een gesprek

Brievenbus
Na het verschijnen van het vorige 
nummer ontvingen we heel wat 
reacties op de “Zenso Cocoon”:

## Mijn eerste reactie was “oei dat is 
niks voor mijn moeder... mijn moeder 
en muziek en water...”, maar niks is 
minder waar! Moeder geniet ervan 
om op het waterbed te liggen en haar 
ogen schitteren terug als vroeger, toen 
de ziekte nog geen beslag op haar 
gelegd had, als ze de trillingen van de 
muziek in het bed voelt, de luchtbel-
letjes ziet opborrelen in de waterbuis, 

het licht dat van kleur verandert. Ze 
is heel gefascineerd en heel rustig 
tegelijkertijd. Haar gedachten komen 
eindelijk tot rust, door de prikkels 
die haar zintuigen opvangen in deze 
ruimte, iets wat bij haar heel moeilijk 
is. Ze wordt positief afgeleid en in 
haar verdriet en emoties waar ze heel 
hard mee worstelt, komt ze eindelijk 
tot rust. Moeder vertelt zelf ook graag 
over de “Zenso Cocoon” en wat ze er 
allemaal voelt en ziet. Ik hoop dat wij 
er samen nog lang van mogen genieten.
Groetjes, K.

## Gisteren kwam ik toch met een klein 
hartje naar De Wingerd, de Zenso-
beleving stond al een paar weken in 
m’n agenda te pronken. Maar het 
was mooi, heel mooi zelfs, vader zo 
zien te genieten. Iets wat we tegen-
woordig zelden nog zien tijdens een 
bezoek. Vaak zien we fronsen op het 
voorhoofd, verkrampte handen of 
verkrampte benen in bed. Maar hij 
heeft echt genoten letterlijk en figuur-
lijk en van kop tot teen! Een zalige 
lavendelgeur kwam me tegemoet. Z’n 
kussens stonden klaar, verlichting en 

muziek stonden aan. Jo vertelde hem 
dat ik er ook was en er was een lachje, 
ook iets wat ik maar zelden zie, ook al 
kom ik 3 of 4 keer per week op bezoek. 
Het uurtje was snel voorbij, maar het 
was mooi, intens, om hem eens zo 
gelukzalig hebben te zien liggen. Een 
“ontspannen papa” die ik met een 
bezoekje of cadeau nooit zo ontspan-
nen kan maken. Ook ik ging volledig 
relaxt de Zenso-cocoonkamer  buiten.
Een beeld dat voor altijd in m’n herin-
nering gegrift gaat blijven!
Bedankt, Ann

Verandering wekt weerstand op, maar samen de 
sprong in het diepe wagen wekt ook samenhorigheid 
onder de lotgenoten op. De verhuis naar de 
tijdelijke woonunits bracht verbondenheid tussen 
medewerkers onderling, tussen medewerkers en 
bewoners.

Toen ik een hele tijd geleden hoorde dat woning 11 
kleinschalig ging worden (van 15 bewoners naar 2 
woning van 8 bewoners), hoorde ik het donderen in 
Keulen en de eerste gedachte die in mij opkwam was 
“dat is nog ver van mijn bed”. 

Ik die in de oude Wingerd (Noormannenstraat) gekozen 
had voor een leefgroep van 15 bewoners, waar je met 
2 personeelsleden stond, moest nu overschakelen naar 
een groep van 8 bewoners waar je alleen staat. De 
vragen bleven in mijn hoofd opkomen: Hoe zal het zijn 
om alleen voor een groep te staan? Kunnen we  ons al 
voorbereiden? Met het team van woning 11 hebben we 
de koppen bijeen gestoken en wat kwam er uit de bus? 
De woning opsplitsen volgens zorgbehoefte, … Nadien 
is er ook beslist hoe de teams eruit zien, dit was heel 
positief: steeds dezelfde 8 bewoners kunnen verzor-
gen, dan kan je hen nog beter leren kennen. 

Toen stonden we voor de vraag: waar gaan we naartoe 
tijdens de verbouwingswerken? Verschillende opties 
werden gezocht en bekeken.  Het werd een woonunit.  
Terug veel vragen: wat zal dat worden? Gaat dat wel 
goed komen? Hoe gaan de bewoners hierop reageren? 
Hoe richten we de woning in?  Hoe organiseren we de 
verhuis? Welke namen en nog veel meer vragen? 

Om een lang verhaal kort te maken: Het kwam goed! We 
zagen zelfs positieve effecten: bewoners die vroeger 
heel veel op hun kamer verbleven, zijn nu steeds in 
de living en ook rustiger. Het is er compacter en heel 
gezellig. Zelfs zo gezellig dat ik in de woonunits zou 
willen blijven, maar ik ga met veel goesting naar onze 
verbouwde woning! 

Chantalle Vlaeyen

Medewerkers in beweging
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Van Oud en Dement naar Goud met Talent

Het opzet
In samenwerking met Vormingplus 
Oost-Brabant, liep in het woonzorgcen-
trum De Wingerd tijdens de maanden 
december 2015 en januari 2016 het 
project ‘Van Oud en Dement naar Goud 
met Talent’. Met dit project heeft 
Vormingplus samen met verschillende 
deelnemers en begeleiders ingezet op de 
positieve beeldvorming van ouderen en 
het ouder worden.

De vertelster en begeleidster Rien Van 
Meensel bracht de ‘storytelling’ boeiend 
en duidelijk naar de geselecteerde 
bewonersgroep toe, waarbij ze creatieve 
en originele invalshoeken gebruikte. De 
deelnemers hebben op hun beurt geboeid 
geluisterd naar de verhalen en er vervol-
gens met graagte op ingespeeld.

Meerwaarde voor de bewoners
Tijdens de 3 sessies werd er gewerkt rond 
specifieke thema’s, zoals:
• Kennismaking met namen. 
• Wat kunnen onze handen? Handschoenen 
verzamelen.
• Talenten: Beroep/huishouden en hobby.

Door het aanhalen van deze verschillende 
thema’s werden de gebeurtenissen uit het 
verleden gemakkelijker teruggehaald. 
Daardoor werd aan de bewoners de kans 
gegeven om op die manier hun mening te 
uiten, met eigen opvattingen, persoon-
lijke ervaringen en belevingen.

De vertelster Rien bood de bewoners 
ook tastbare onderwerpen aan, zoals 
bijvoorbeeld een reeks verschillende 
handschoenen, daarbij werd stilgestaan 
bij de bijzondere herinneringen die 
deze bij de dementerenden naar boven 
brachten.

Zij gaf ook bepaalde elementen aan, 
waardoor de bewoners positief werden 
geprikkeld, dit gaf hen het gevoel van 
herkenning en bevestiging. Ze werden in 
aanraking gebracht met herinneringen uit 
hun verleden, met wat ze nog wél weten 
en wat ze vroeger deden en leuk vonden.

Tijdens de 3 sessies werd er een vertrou-
wensband opgebouwd en de boeiende 
‘storytelling’ was voor de bewoners een 
zéér aangename, prettige en stimule-
rende ervaring!

Sedert enkele weken stelt De Wingerd 
trouwens mooie foto’s en verhalen 
tentoon van bewoners die aan de ‘story-
telling’ (n.v.d.r. een trendy term dus voor 
vertelkunst) van het Vormingplus-project 
hebben deelgenomen.

Carina

Recap of a Visit
Op vraag van UCB, een commerciële groep die actief is in de medische 
sector en prat gaat op het devies “steeds op zoek naar meerwaarde 
voor mensen met ernstige aandoeningen”, ontving Jan Vanwezer  
een internationaal gezelschap die de effecten van het kleinschalig 
genormaliseerd wonen voor mensen met dementie kwam bekijken en 
ervaren. 

We laten u graag de impressies en feedback van Alban Doliveux mee lezen, 
verbonden aan de École hôtelière de Lausanne in Zwitserland:
 
“First and foremost, I would like to thank you and your colleagues for the 
time and energy you have dedicated to me last week! It was truly an amazing 
visit. Thank you for answering, with such patience, all my questions...”

Een voorzichtige poging tot vertaling...

Eerst en vooral wil ik u en uw medewerkers danken voor de tijd en de energie 
die jullie vorige week aan mij besteed hebben. Het was écht een merkwaar-
dig bezoek. Dank dat jullie al mijn vragen zo geduldig beantwoord hebben. 
Zoals beloofd bezorg ik jullie mijn ‘feedback’ en mijn overwegingen na mijn 
bezoek van vorige week.

Omdat De Wingerd het eerste kleinschalige woonzorgcentrum voor ouderen 
was dat ik bezocht, was het voor mij onzeker wat ik kon verwachten van dit 
concept. Terwijl ik op u stond te wachten  bij het onthaal, was ik al verbaasd 
om vrij en gemakkelijk Wifi aan te treffen. Later legde je me uit dat, hoewel 
de huidige generatie  van bewoners hiervan misschien nog  geen  gebruik 
maakt, hun familieleden het wél doen. Hoe belangrijk het is om de familie 
te betrekken bij de zorg werd spoedig duidelijk als één van de sleutels tot 
succes. Géén bezoekuren, vrije toegang tot de woningen van de residen-
ten, betrokkenheid zowel bij activiteiten als bij de zorgplanning:  alles erop 
gericht, de familie zo nauw mogelijk te betrekken.

De tweede verrassing was het Grand Café. Traditioneel hebben verzor-
gingsinstellingen de neiging om de alcoholconsumptie van de residenten 
te ‘beperken’. Het is duidelijk dat in De Wingerd persoonlijke geneugten, 
sociale interacties en vrijheid van keuze belangrijker zijn dan het focussen 
op het verlengen van het leven van de bewoners. De kwaliteit van leven is 
duidelijk de kern bij  elke beslissing en er worden extreme inspanningen 
gedaan om de persoonlijke vrijheid niet te schenden.

De methodes die het kleinschalig wonen doen werken, verrasten mij. Een 
langdurig gesprek met Christophe (excuseer mij als ik zijn naam foutief 
spel) gaf me meer inzicht vanuit het standpunt van de zorg. De personeels-
leden zijn gasten in de woning van de bewoners en passen zich aan hun 
dienstregeling aan, niet andersom. Misschien het meest belangrijke was het 
beeld van een gemeenschap: samen koken, samen eten en vooral de manier 
waarop de bewoners hierbij betrokken worden. Wat mij het meest verraste,  
was de graad van kalmte. Geen heen en weer lopende verpleegsters, geen 
verzorgingskarretjes die door de gang geduwd worden, enkel de normale 
activiteiten. De bewoners leken me actief, begaan, aanwezig, eerder dan 
dof voor zich uit te zitten staren.

Tenslotte was ik verrast door de succesvolle integratie en de diversiteit van 
de medische staf. Een neuroloog, een psychiater, een ergotherapeut zie 
je traditioneel niet in verzorgingsinstellingen; ze worden altijd individueel 
gecontacteerd door iedere resident. Het geslaagd integreren van de medische 
staf en de communicatie tussen zorgverleners en familie zorgen voor beter 
aangepaste medische beslissingen, minder medicatie en een helderdere visie 
op wat voor iedere patiënt écht belangrijk is.

Ik twijfel er niet aan dat ook De Wingerd zijn fouten heeft, maar er wordt 
duidelijk werk van gemaakt om te verbeteren wat niet bleek te functioneren. 
(Een ruimer kapsalon, het omvormen van de woningen met 15 residenten tot  
kleinere eenheden.) Ik geloof echt dat voortdurend onderzoek, zelfkritiek en 
het streven naar altijd beter de sleutel is tot succes. En terzijde: verbeter 
uw website, want die is niet representatief voor de kwaliteit en het vernieu-
wende van De Wingerd!

Bedankt dat jullie me lieten zien dat ouderenzorg er anders uit kan zien, dat 
die bewonergericht kan zijn, dat er in de sector vernieuwing mogelijk is en 
dat mensen met dementie nog steeds kunnen worden behandeld als indivi-
duen met het respect dat zij verdienen.

Met vriendelijke groeten,
Alban Doliveux
Bachelor of Hospitality Management with honours                                                                             
Bachelor in Biomedical Sciences with honours                                                                                          
Ecole hôtelière de Lausanne, University of  Southampton

PC

In Beeld: Vrijwilligersfeest - terug naar de sixties
Hartelijk dank aan iedereen die op donderdag 3 maart de schouders achter het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest heeft gezet! Een oprechter complimentje konden we tijdens deze 
week van het vrijwilligerswerk niet verzinnen voor de vele helpende handen wiens 
inzet voor en in De Wingerd onbetaalbaar en onmisbaar is. 
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Preekstoel

Over de stilte
Soms zegt men dat God in de stilte spreekt. De stilte is ook 
één van de belangrijkste elementen in de Gebedsdienst 
of in de viering van de Eucharistie. Wanneer ik de mensen 
tijdens de mis in De Wingerd uitnodig om het even stil 
te maken in het diepste van ons hart, dan kan men een 
muisje horen lopen. Indrukwekkend is deze stilte. Het is 
alsof wij God even kunnen ervaren. Het zijn momenten 
van diepe vreugde, wetend dat de goede God ons uiter-
mate bemint. Wij mogen zijn zoals wij zijn: Hij heeft ons 
onvoorwaardelijk lief.

Waarom zijn mensen zo bang van de stilte? De motor van 
de meeste mensen draait onophoudelijk voort. Ze kunnen 
niet stoppen... De radio of de televisie moet voortdurend 
aan staan. De wereld waarin wij leven draait dol. Mensen 
hollen maar verder! Zet de rem eens op! Stop ermee! 
Kom even op adem!

Waarom bang zijn van de deugdzame stilte? Is het God 
die ons angst aanjaagt? 

Isabel Allende schrijft in haar boek ‘Paula’: “Stilte voor 
de geboorte. Stilte na de dood! Ons leven is louter lawaai, 
tussen twee ondoorgrondelijke stiltes”. Ik versta dit zo: 
elke mens komt voort uit Gods stilte en is doorheen zijn 
leven op weg naar Gods stilte. Wanneer wij God willen 
ontmoeten in het leven van elke dag, kunnen wij het 
even stil maken. In de stilte is Hij te vinden. Tijdens deze 
stilte kunnen wij luisteren naar Zijn stem. Veel heeft Hij 
ons niet te zeggen. Alleen dit: “Ik hou ontzettend veel 
van u! Gij zijt mijn geliefd kind!”

En dat mogen wij niet vergeten. Een joodse jongen vroeg 
eens aan de Rabbi: “Rabbi, wat is de grootste zonde?” 
Verwonderd over deze vraag zweeg de Rabbi, maar de 
jongen drong bij hem aan: “Toe Rabbi, zeg het mij: wat 
is de grootste zonde?” Toen keek de Rabbi de jongen 
liefdevol aan en zei: “Mijn jongen, de grootste zonde 
is... vergeten dat gij een kind zijt van de grote Koning!”
In de stilte van ons hart mogen wij ervaren én aanvaar-
den dat God ons zo graag ziet, zoals een moeder en een 
vader hun kind liefhebben. Meer zelfs, bij de profeet 
Jesaja lezen wij dit: “Zal een moeder ooit haar kind 
vergeten? Zal zij zich niet ontfermen over de vrucht 
van haat schoot? En al zou zij het vergeten, Ik, uw God, 
vergeet u nooit!” (Jes. 49, 14-16)

Graag eindig ik deze bijdrage voor ‘Preekstoel” met een 
gedicht van Felix Timmermans uit zijn bundel ‘Adagio’:

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.

Alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed
door heimwee zwaar doorwogen.

Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Piet Debruyn    

Poëzie
EL SILENCIO
Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclina las frentes
hacia el suelo.

DE STILTE
Luister, jongen lief, naar de stilte.
Het is een stilte die in golven komt,
een stilte
waarin verglijen echo’s en valleien
en die ons de gezichten
naar de grond doet richten.
(vertaling: RT)

Federico García Lorca zet dit gedicht over de stilte in zijn bundel „Poema del cante jondo“,„ gedicht 
van de diepe zang“, de ernstige zang van de Flamenco. Het staat in het deel van de siguiriya, een dra-
matische zang waar stilte regelmatig een rol in speelt en die als hij goed gebracht wordt in de zaal de 
„Duende“ wekt, de vervoering die iedereen laat proeven van de eeuwigheid…

De deur wordt geopend en een medewerker ontvangt 
mij, zoals steeds, zeer hartelijk. Ik stap snel binnen, 
wil de huiselijke sfeer die er heerst niet verstoren. De 
bewoners leven er in hun besloten, veilige haven. Zij 
hebben geen aandacht voor de slagregen op de ruiten 
en de wilde wind, die op het ogenblik waait over de 
velden.

Mijn echtgenote zit in haar speciale zetel en leeft 
er met sondevoeding. Ze is licht ingedommeld. Ze 
reageert blij en luid klinkend bij het horen van mijn 
stem. Ik vertel over de kinderen en de kleinkinderen. 
Ze lacht gelukkig wanneer ik hun namen noem. Ik ga 
naast haar zitten en neem haar hand vast. Ze vindt het 
zeer aangenaam wanneer zorgverleners voorbij komen, 
haar groeten en een stevige hand geven. Jarenlang was 
zij een fiere vrouw. Nu geniet zij nog steeds van het 
verzorgen door de kapster en het regelmatig lakken van 
haar nagels.

Een andere bewoonster zit stil, slapend in een zetel, de 
gelezen krant zorgvuldig gevouwen op haar schoot. Een 
minzame glimlach verschijnt op haar gelaat. Mogelijk 
lichten aangename gebeurtenissen van het verleden in 
haar dromen op. Straks zal de zorgkundige komen om 
haar met de rollator naar de eetkamer te begeleiden. 
Ze heeft het moeilijk om te stappen met haar gekwetst 
rechterbeen, maar ze is zeer moedig.

Een lieve bewoonster slentert nu en dan in rondjes 
langs de eetkamer en de zitkamer. Ze is op zoek naar de 
juiste plaats waar ze zou moeten zijn. Ze lacht steeds 
blij als ze mij ziet. Ik blijk voor haar een vertrouwd, 
vriendelijk gezicht te zijn. In de eetkamer plooit een 
bewoonster zorgvuldig de gewassen kleren en doeken 
op. Ze wil graag alles keurig doen, zoals vroeger als 
ervaren kunstenares op gebied van patchwork. Een 
statige bewoner wacht soms rustig voor de deur. 
Wellicht mist hij zijn vroegere woning en wil hij daar 
naartoe gaan. Drie bewoners houden eraan om samen 
Scrabble te spelen, met behulp van een zorgkundige en 
een meer ervaren bewoonster. Beiden staan de anderen 
bij in het spel.

Het is etenstijd. Voor één bewoner wordt de maaltijd 
voorbereid in kleine stukjes. Een andere bewoner 
wordt met geduld geholpen bij het eten, kleine hapjes 
en telkens tussendoor een beetje drinken. Een van de 
bewoners blijft steeds op zijn kamer, hij verdraagt 
moeilijk rumoer. Zijn liefhebbende echtgenote houdt 
hem veelal gezelschap. Hij geniet enorm als hij bij 
goed weer, goed ingeduffeld in zijn rolstoel, met zijn 
bezorgde echtgenote een wandeling kan maken.

Het werk van de zorg- en verpleegkundigen is uiter-
mate veelzijdig en wellicht op bepaalde ogenblikken 
bijzonder stresserend. De mogelijkheden en beper-
kingen van de bewoners kunnen erg verschillen. Met 
hun eigen karakter en hun specifieke wensen leven 
zij hier samen. Soms kan er een brand van oplaaiende 
stemming bij een bewoner optreden, die dan op een 
vakkundige wijze en in alle kalmte door de medewer-
kers wordt geblust. Dit alles vergt van hen het nodige 

geduld, liefdevolle aandacht, inzet, een zeer speci-
ale ingesteldheid en het nodige idealisme. Zo wordt 
in woning 5 gezorgd dat, alhoewel de geesten en de 
handen van sommige bewoners eerder moeilijk functi-
oneren en hun geheugen begint te haperen, hun hart 
toch nog volop kan genieten van het leven en dat ze 
hun waardigheid bewaren.

Ik vertrek. Enkele bewoners hebben zich ondertussen 
teruggetrokken in de stemmige zitkamer. Een vaas met 
enkele vers geplukte narcissen kondigt de komst van de 
lente aan. Op de TV klinkt de vrolijke muziek van André 
Rieu met zijn orkest. Mijn gedachten, mijn enorme 
waardering en dankbaarheid gaan uit naar Nansie en 
haar ploeg van woning 5: Christine, Helena, Jeanette, 
Josine, Magda, Rama, Marion, Isabelle, Marijke, Sofie, 
Martine en de vele vrijwilligers die ik hier telkens 
ontmoet!

Marcel bracht deze beklijvende getuigenis 
tijdens de familieavond voor Woning 5 

Een namiddag op bezoek in woning 5

Een zeer speciale ingesteldheid en idealisme...



In Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 
personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder 
jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe gevallen van 
jongdementie bijkomen in onze provincie, dat is 
dementie die begint vóór de leeftijd van 65 jaar.

Het expertisecentrum dementie Memo wordt al lang 
geconfronteerd met noodkreten van deze personen 
met jongdementie, hun omgeving en professionele 
hulpverleners. De noden en knelpunten zijn groot en 
verschillen aanzienlijk van deze bij oudere personen 
met dementie. Daarom maakten we met de Vlaamse 
werkgroep Jongdementie een tienpuntenprogramma 
jongdementie op. In de provincie Vlaams-Brabant zijn 
enkele van deze aanbevelingen reeds in uitvoering, 
maar er blijft nog heel wat werk aan de winkel om de 
jonge persoon met dementie en zijn/haar omgeving de 
juiste zorg en begeleiding te geven.

Sinds het voorjaar van 2015 werkt Memo, samen 
met verschillende partners, aan de uitbouw van 7 
zorgcirkels jongdementie: sterke eerstelijnszorg, 
zorgbegeleider, ontmoetingshuis, woonunit, buddy-
werking, vorming en een ontmoetingsgroep. Momenteel 
loopt er een aanwervingsronde en wordt er gezocht 
naar een kinesist, ergotherapeut, orthopedagoog, 
zorgbegeleider en verantwoordelijke buddywerking, 
een verpleegkundige  die specifiek zullen ingezet in de 
nieuwe woonunit jongdementie. 

Ontmoetingshuis
Recent kon een geschikt pand worden aangekocht 
dankzij een schenking en daartoe vrijgemaakte midde-
len. Het huis is gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van De Wingerd, te midden van de wijk aan de 
‘s Hertogenlaan. De gezinswoning op nummer 97 zullen 
we binnenkort omvormen tot een echt ontmoetingshuis. 
De openingsuren zullen rekening met de werksituatie 
van de eventuele partner en zo nodig wordt ook tijdens 

het weekend in een aanbod voorzien. Eind maart krijgen 
we de sleutels van het huis en op 1 april, neen het is 
geen grapje, beleggen we een kennismakingsmoment 
en werkvergadering met alle betrokken partners. We 
willen immers zo snel mogelijk starten met een flexi-
bel aanbod aan activiteiten op maat voor en door jonge 
mensen met dementie en mantelzorgers.  

Woonunit
Het woonzorgcentrum De Wingerd kiest in haar uitbrei-
ding en verbouwingsproject voor een gespecialiseerd 
aanbod jongdementie: één gelijkvloerse woning zal 
straks plaats bieden aan 8 jonge personen met demen-
tie. In een volgende editie van deze krant leest u meer 
over het aanbod, de zorgbegeleider en de buddywerking.
Meer info over de uitdagingen in onze provincie en 
de antwoorden die het project wil bieden vind je op:  
www.zorgcirkelsjongdementie.be

SP/Vicky

Als het maar echt is 
Over de zachte kracht van mensen met dementie,  
door Paula Irik.

Dementie is een aardbe-
ving waarvan de eerste 
trillingen pas achteraf 
herkend worden. Alles 
wat grond onder de 
voeten gaf, verdwijnt. 
Het leven verandert in 
een ravage. 

Maar dementie sloopt 
niet alles. Mensen 
met dementie vallen 
niet samen met hun 
gecompliceerde, zwaar 
te dragen ziekte. Zij 
brengen ons terug bij 
wat echt is. Zij hebben 
een onweerstaanbare en uitnodigende zachte kracht. 
In dit boek komen zij zelf aan het woord, met hun 
eigen taal. Vaak gebroken, maar vol betekenis voor wie 
zich mee wil laten voeren naar de binnenkant van de 
beleving. Daar blijkt ondanks alle tragiek, verdriet en 
pijn, ook een leven te zijn van vreugde, plezier, liefde 
en vriendschap. Kortdurend soms, onaf en fragmenta-
risch. Maar misschien daardoor wel zo levensecht en 
menselijk.

Dit boek is een hartstochtelijk pleidooi voor een liefde-
volle en zorgzame woonomgeving voor mensen met 
dementie. Het wil een steun in de rug zijn voor allen 
die met aandacht, betrokkenheid en compassie in het 
verpleeghuis werken. En voor familieleden en vrien-
den van mensen die door dementie worden getroffen, 
een uitnodiging om niet alleen oog te hebben voor wat 
verloren ging en gaat, maar ook open te staan voor 
het bijzondere dat mensen met dementie ons kunnen 
schenken.

Interesse om dit boek eens te lezen? Of wil je een 
(foto-)boek uitlenen om samen met jouw familielid dat 
aan dementie lijdt te bekijken? Ook dat kan! En het 
kost je niets…

Kom eens naar het documentatiecentrum (aan de lift 
naast het kinélokaal in site B). Op donderdagnamiddag 
tussen 13u30 en 17u is vrijwilligster Hilde er om jou 
wegwijs te maken. Je vindt alle boeken en films die je 
kan uitlenen ook op de website van Memo: 
www.dementie.be/Memo/Documentatiecentrum

Stien

Praatcafés Dementie
Een greep uit het aanbod:

Donderdag 21 april 2016
Theatermonoloog “Va is Koning”, 
door Willy De Jaeghere
Woonzorgcentrum Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

Dinsdag 26 april 2016 - 20u
“Juridische aspecten bij jongdementie. De 
nieuwe wetgeving in praktijk”, 
door Mr. Gutschoven, vrederechter Haacht 
Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Donderdag 28 april 2016
“Dementie. Samen op zoek naar antwoorden”, 
door Carla Vandenbergen, referentiepersoon 
dementie
Woonzorgcentrum d’Eycken Brug 
Bergenlaan 5, 3360 Korbeek-Lo

Donderdag 12 mei 2016
“Ouder worden en dementie: een wereld van 
herinneringen”, 
door prof dr. Jos Tournoy, geriater
Museum M
Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Zaterdag 18 juni 2016 - 15u
Doenamiddag: “Wat als je met taal niet meer kan 
communiceren?”
De kracht van (hand/hoofd) massages, geuren en 
klanken,… bij personen met jongdementie: een 
actieve namiddag voor het hele gezin, 
door Anne Vanderveeren, herboriste
Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Oproep
In het kader van het bijzondere project  
“Zorgcirkels Jongdementie” kijken we uit naar 
vrijwilligers die zich specifiek voor deze doelgroep 
en de aangepaste begeleiding willen engageren. 

Bijvoorbeeld, wil je wekelijks als buddy gaan 
zwemmen, paardrijden, ... geef je graag een 
workshop over jouw hobby of specialiteit; 
zou je graag gastvrouw of -heer zijn in het 
ontmoetingshuis?

Neem dan vandaag nog contact op met de project 
coördinator, bij het expertisecentrum dementie!
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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.ecdmemo.be

MEMOrabel

Zorgcirkels Jongdementie: een nieuw Ontmoetingshuis en een Woonunit Jongdementie in aanbouw



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

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

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

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

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

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]

Werkten mee aan deze editie

Stien Claus, Paul Coosemans, Mia 
De Brabander, Piet Debruyn, Marcel 
Herregods, Carina Ix, Annemie 
Janssens, Stijn Paemelaere, Griet 
Robberechts, Mieke Soens, Rudi 
Thomassen, Jan Vanwezer, Vicky 
Vermeersch en Chantalle Vlaeyen. 

Foto’s:  medewerkers en vrijwilligers 

Vormgeving: S. Paemelaere 
Eindredactie: P. Coosemans
  tel. 016/25.45.64

Reageren op de inhoud via: 
redactie@wingerd.info

Jaarabonnement: € 12,00
Steunabonnement: € 50,00

IBAN: BE69 7343 5622 0078 
BIC:   KREDBEBB    

Sponsors

Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

Uitvaartcentrum 
De Meerleire -Tossyn
Brusselsestraat 61 
3000 Leuven

Verzekeringskantoor
Vanden Eynde-Tuyls  
‘s Hertogenlaan 42 
3000 Leuven

Viridee Hof-makers
  
W. Degreefstraat 10a
1560 Hoeilaart

KBC Bank 

Dorpsstraat 54 
3040 Neerijse

BECKERS MOTORS 

Ambachtenlaan 50 a
3001 Heverlee

SCA hygiene products 

Culliganlaan 1D
B-1831 Diegem 

Patrona pharma group

Henri Jasparlaan 138 
1060 Brussel

Apotheek Vivantia

Kon. Leopold I-straat 34 
3000 Leuven

Bewonersnieuws

We verwelkomen mevr. Vanschoubroeck in 
woning 3, mevr. Delvaux en mevr. Van Der 
Holst  in woning 4, dhr. Gilissen in woning 
5, dhr. Anrys en dhr. Konings in woning 6, 
mevr. Geeraert in woning 7, mevr. Kumps 
in woning 8, dhr. Janssens in woonunit 
Opaal en dhr. Devijver in woonunit Saffier.

We deelden in het afscheid van de families: 
A Campo, Bervoets, Broeckx, Defrance,   
Duchateau, Heyvaert, Konings, Lapaige, 
Mertens, Van Dyck, Van Halewijck en 
Vanleeuw.

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit van Leven
Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorg-
centrum? In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat 
het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso via een enquête na wat 
de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende 
Vlaamse woonzorgcentra.
Men maakt een onderscheid tussen de resultaten van bewoners die zelf 
de bevraging hebben ingevuld en terug gezonden enerzijds, en   bewoners 
met cognitieve problemen anderzijds, waarvoor een contactpersoon of 
vertegenwoordiger antwoorden heeft geformuleerd. 
Er zijn voor De Wingerd twee rapporten opgemaakt en globaal scoren we, 
met een respondentiegraad van 36,6% wat boven gemiddeld blijkt, erg 
hoog op de bevraagde thema’s. Een opsteker voor de ganse organisatie en 
in het bijzonder de zorgteams en de vele vrijwilligers die de onze speci-
fieke visie op kwaliteitsvolle zorg uitdragen en onderbouwen.

Wie zich er verder in wil verdiepen, kan de gedetailleerde rapporten als 
PDF downloaden via: www.wingerd.info/inspectie

jvw

In Beeld: Bouwinfo
Na een erg korte winterstop zijn de bouwvakkers teruggekeerd naar de werfzones op en om het woonzorgcentrum. De aanbouw van het lokaal dienstencentrum, een extra 
polyvalente zaal en de uitbreiding van het kapsalon, is dankzij het zachte weer goed opgeschoten. De bouwkraan bij de hoofdingang langs de Wingerdstraat kon ondertus-
sen al terug gedemonteerd worden. In de tuin tussen de Zorgflats en Woning 9 werd een torenkraan opgesteld, nodig voor de nieuwe bouwlaag bovenop Woning 11. In de 
ontruimde groepswoning werd ook al stevig gewerkt aan de verbouwing tot twee kleinschalige woningen voor de huidige bewoners van Saffier en Opaal.

Avondopening Grand Café
Wist je dat je vanaf nu ook elke dinsdagavond welkom bent in het Grand 
Café?  We blijven dan open tot 20u30 en je kan er na je werk of na een bezoek 
aan het woonzorgcentrum genieten van een maaltijd. Naast de bestaande 
snacks bieden we jou graag een kaasplank of een vleesbord aan. 

Speelweken 2016
Ook dit jaar organiseren we terug 
speelweken  vol avontuur, sport, spel 
en plezier in de grote vakantie, voor 
kinderen van 3 tot en met 12 jaar.

Week 1: van maandag 11 tot vrijdag 15 
juli 2016 - Week 2: van maandag 18 tot 
vrijdag 22 juli 2016 (niet op donder-
dag 21 juli) - activiteiten telkens van 
8u30 tot 17u. Snel inschrijven is de 
boodschap!

Info via Liesbet Volders: 016 28 49 50


